ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
Identificació de la sessió
Núm. : 1/2012
Caràcter : extraordinari
Data : 8 de febrer de 2012
Horari : 19,30h a 20,15h
Lloc : Sala de Sessions de l’Ajuntament

Hi assisteixen :
Lluís Vila i Vilalta
Josep Cruells i Cortinas
Mercè Perernau i Borralleras
Jordi Batriu i Font
Raquel Martínez i Moya
Joan Ferrer i Vivet
Isaac Peraire i Soler
Montserrat Juvanteny i Canal
Ramon Font i Coma
Judit Pons i Baños
Yolanda Roset i Aligué

alcalde
regidor
regidora
regidor
regidora
regidor
regidor
regidora
regidor
regidora
regidora

S’ha excusat d’assistir-hi :
Cap
Secretària accidental
Sara Blanqué i Dolado

Ordre del dia
1.- Presa de possessió del regidor Joan Ferrer i Vivet
2.- Rellevar a la regidora tresorera de l’obligació de prestar fiança
3.- Aprovació bonificació ordenança fiscal
4.- Aprovació del Pressupost general i la plantilla per l’exercici 2012

1.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR JOAN FERRER VIVET
Alcalde: Atès que disposem de la credencial a favor del Sr. Joan Ferrer Vivet
com a regidor pel grup Convergència i Unió en substitució del regidor Segimon
Plans Pujal, procediríem a fer la possessió en aquest moment.
Et trobes afectat per alguna de les causes d’incompatibilitat previstes a la Llei
Orgànica del règim electoral general o altra legislació concordant?
Respon el Sr. Joan Ferrer Vivet dient: NO
Continua l’Alcalde demanant a la secretària que llegeixi la fórmula de jurament
o promesa per tal que puguis contestar la fórmula.

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Prats de
Lluçanès, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució
i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.?"

-Sr. Joan Ferrer Vivet : “SI HO PROMETO”

2.- RELLEVAR A LA REGIDORA TRESORERA DE L’OBLIGACIÓ DE
PRESTAR FIANÇA
Atès que en data 21 de desembre de 2011 el regidor Segimon Plans i Pujals va
presentar la seva renuncia com a regidor i de tresorer de l’Ajuntament.
Vist el decret 154/2011 de 22 de desembre de 2011 en que es nomena com a
tresorera la regidora Raquel Martinez Moya.
Considerant que segons l’establert en l’article 2.f) del Reial decret 1732/1994,
de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, «en les corporacions
locals, la secretaria de les quals estigui classificada en tercera classe, la
responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria i
recaptació, podrà ser atribuïda a membres de la corporació o a funcionaris
d’aquesta».
Considerant l’Ordre de 16 de juliol de 1963, en la que es donen instruccions
sobre el règim de les dipositaries de fons no servides per funcionaris
pertanyents a l’habilitació nacional (actualment habilitats estatals), si la
corporació optés per encomanar les funcions de dipositari a un dels seus
membres electes, se’l podrà rellevar de l’obligació de prestar fiança.
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Rellevar a la regidora tresorera de l’obligació de prestar fiança, fent
constar que tots els membres de la Corporació es fan responsables solidaris del
resultat de la seva gestió.
Segon.- Notificar la present Resolució al designat, que haurà d’acceptar
expressament aquest nomenament, fent-se càrrec de les seves funcions
mitjançant la signatura de l’Acta d’Arqueig.

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: El motiu és el que
sempre hem fet. El regidor tresorer era el Segi Plans, com que va plegar se’n
va haver de nomenar un altre, es va nomenar la Raquel Martínez i ara
procediríem a posar a votació rellavar-la de l’obligació de prestar fiança com
sempre s’ha fet unànimement amb tots els que hi hagut fins ara.

3.- APROVACIÓ BONIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL
L’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 26 d’octubre de
2011 va aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a
l’exercici de 2012, havent estat publicades definitivament en el BOP de 30 de
desembre de 2011.
Vist que a l’ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns
immobles per a l’any 2012 s’ha aprovat en el seu article 7. 2 el següent:
“Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec
(...)
2. El tipus de gravamen serà el 0,89 per cent quan es tracti de béns
urbans i el 0,89 per cent quan es tracti de béns rústics
(...)
Vist que el 30 de desembre de 2011 el BOE ha publicat el RD Llei 20/2011, de
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la
correcció del dèficit públic, i en l’article 8è, apartat a) diu així:
“a) El 10 por ciento para los municipios que hayan sido objeto de un
procedimiento de valoración colectiva de caracter general para bienes
inmuebles urbanos como consecuencia de una ponencia de valores total
aprobada con anterioridad al año 2002, no pudiendo resultar el tipo de
gravamen mínimo y supletorio inferior al 0,5 por ciento en 2012 y al 0,6
por 100 en 2013”
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Així mateix, en el mateix article del RD esmentat, en l’apartat 2 diu literalment
“En el supuesto de que el tipo aprobado por un municipio para 2012 o 2013
fuese inferior al vigente en 2011, en la año que esto ocurra se aplicará lo
dispuesto en este artículo tomando como base el tipo vigente en 2011.”
Vist que la ponència de valors del cadastre de tot el municipi es va aprovar
l’any 1988.
Atès que el Ple de l’Ajuntament va aprovar augmentar el tipus de gravamen,
que l’any 2011 era del 0,86 per cent i en el 2012, serà del 0,89 per cent.
Per tant, per a l’any 2012, suposaria un augment del 13 per cent lineal en les
quotes cadastrals.
Atès que per part d’aquest ajuntament s’ha sol·licitat una revisió cadastral, que
possiblement es realitzarà el 2013.
Atès que aquest augment és molt alt i que no tots els propietaris del municipi
podran assumir.
Vist que no existeix cap possibilitat legal de modificar el tipus aprovat per
l’Ajuntament en les seves ordenances fiscals pel 2012, però sí en canvi existeix
la possibilitat d’aplicar al vigent exercici la bonificació prevista en l’article 9,
apartat 1, 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, el qual estableix “... las
ordenanzas ... podrán establecer una bonificación de hasta el cinco por ciento
de la cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de
vencimiento periódico en una entidad financiera, anticipen pagos o realicen
actuaciones que impliquen colaboración en la recaudación de ingresos.”
Vist que d’aplicar la bonificació màxima del 5% esmentada al punt anterior, es
reduiria significativament l’augment de l’IBI.
Vist que l’ajuntament ha de fer ús de totes les seves atribucions per evitar un
impacte tan alt als contribuents de l’IBI.
Vist que l’única possibilitat existent és aprovar la bonificació de fins el 5% en la
quota resultant de l’IBI per aquells contribuents que domiciliïn el pagament del
rebut de l’IBI i que el satisfacin efectivament.
Vist que aquesta modificació de l’ordenança fiscal s’ha de tramitar seguint el
procediment previst als articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents:
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ACORDS:
Primer.- Aprovar, provisionalment per a l’exercici 2012, la modificació de
l’Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles de
naturalesa urbana, següent:
Afegir un nou apartat a l’Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o
de quantia variable
4. Gaudiran d’una bonificació del 5% de la quota de l’impost els subjectes
passius que domiciliïn el rebut de venciment periòdic en una entitat financera,
cada any que sigui vigent aquesta bonificació.
L’impagament del rebut per qualsevol motiu imputable al subjecte passiu
comportarà la pèrdua de la bonificació prevista en aquest article.
Segon.- Exposar al públic mitjançant edicte en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, l’anterior acord
provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el termini d’exposició pública, els que tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat sense
necessitat d’adoptar cap altre acord.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, als efectes oportuns i notificar personalment a tots els
subjectes passius de l’Impost sobre Béns Immobles del municipi aquesta
aprovació.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: L’ordenança de l’IBI,
com totes les ordenances es va aprovar en un ple extraordinari celebrat el 26
d’octubre de 2011, en que es van aprovar provisionalment les ordenances,
aquestes s’han d’aprovar per llei abans de final d’any i el govern central, una de
les primeres mesures del Rajoy va ser precisament el dia abans d’acabar l’any,
perquè no hi hagués temps de modificar-ho, apujar l’IBI de tots els ajuntaments
espanyols, amb un 10%.
Era una decisió totalment irrevocable, no hi ha cap manera d’evitar-ho. Ens
vem informar i assessorar de que podíem fer. El màxim que es pot fer és una
rebaixa d’un màxim d’un 5% en determinades situacions. Amb els impostos que
estiguin domiciliats. Nosaltres proposaríem això. Tothom que tingui l’impost
domiciliat amb una entitat bancària, automàticament se li aplicaria el màxim de
desgravació possible que és el 5%.
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Això en la comissió informativa es va dir, però aquest matí hi hagut una novetat
que en principi afavoreix el contribuent, que és que aquest límit del 15 de març
per tenir la bonificació del 5%, ens han dit que això no és obligatori per tant en
el redactat definitiu no posarà que s’ha de domiciliar abans del 15 de març, sinó
que es indefinit fins el moment que es cobri hi ha temps per domiciliar-ho.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: nosaltres hi estem d’acord amb el que es
proposa en aquest apunt. Simplement com es farà saber? Quan la gent ho
pagui se’ls informarà llavors, o com l’Ajuntament preveu informar d’aquesta
bonificació.
Respon l’Alcalde dient: Els mitjans habituals seran el butlletí i la pàgina web. A
part també s’ha de fer notar que una gran majoria dels contribuents ja ho té
domiciliat habitualment. Es comunicarà perquè si algú no ho té domiciliat i li
sembla que li val la pena beneficiar-se d’això ho pugui fer.

4.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I PLANTILLA PER
L’EXERCICI 2012
Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici
econòmic 2012, així com les seves bases d’execució i la plantilla de personal
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb l’establert en els
articles 168 i 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel 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 Título VI
de la Llei 39/1988.
Vist l’informe de secretaria i l’informe d’intervenció d’avaluació del compliment
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària del que se’n desprèn que la situació és
de compliment de l’estabilitat pressupostària.
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres de CIU i cinc vots
en contra dels regidors d’ERC, s’adopten els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament, per a
l’exercici econòmic 2012, juntament amb les seves bases d’execució, el resum
per capítols del qual és el següent:
ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis
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786.830,00€
851.990,00€

CAPÍTOL 3: Despeses Financeres
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

32.117,00€
79.020,00€
804.548,76€

B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers
TOTAL:

114.000,00€
2.668.505,76€

ESTAT D’INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Impostos Directes
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ing.
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials

734.880,00€
30.000,00€
1.162.884,76€
737.691,00€
3.050,00€

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Alienació d’Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers
TOTAL:

2.668.505,76€

Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els
llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual,
segons la relació següent:

PLANTILLA DE PERSONAL 2012
A) FUNCIONARIS DE CARRERA
1.- Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
Denominació
Nombre
Vacants

Subescala
1.1. Secretaria - Intervenció

1

2.- Escala d'Administració General
Denominació
Nombre

Subescala
2.1. TAG (Tècnic Adm. General)
Subescala
2.2. Administrativa
Subescala
2.3. Auxiliar
Subescala
2.4. Subalterna

1

Dedicació

Grup

Complerta

A1

Vacants

Extingir

Dedicació

Grup

1

1

-

Complerta

A1

3

1

-

Complerta

C1

1

0

1

Complerta

C2

2

0

0

Complerta

AP
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B) PERSONAL LABORAL
Grup
Denominació

AP
AP
AP
AP
AP
C2
C2
C2
C2
C1
C1
C1
C1
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

Nombre

Vacants

Extingir

Dedicació

4

0

0

Complerta

1
1
3
1
2
2
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

0

0

1
1
1
7
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0

Complerta
Parcial
Complerta
Parcial
Parcial
Parcial
Complerta
Parcial
Complerta
Complerta
Parcial
Complerta
Complerta
Complerta
Parcial
Complerta
Parcial
Complerta
Parcial

Operaris
Manteniment
Vies
Públiques
Operari Manteniment Espais Públics
Operari Manteniment Sala Polivalent
Personal de neteja
Operari deixalleria
Treballadores familiars
Auxiliars Turisme
Recepció Consergeria
Auxiliar Escola Bressol
Atenció ciutadà
Tècnic joventut
Auxiliar arxiu
Tècnic Escola Bressol
Tècnic Turisme
Tècnic gestió
Professors escola de música
Directora Centre de dia
Infermera
Professora Escola Bressol
Professora Escola Bressol

Tercer.- Exposar al públic el pressupost general per al 2012, les bases
d’execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies,
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a efectes de la presentació de reclamacions
pels interessats.
Quart.- Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es
presenti cap reclamació.
Cinquè. Trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat, així com a la Generalitat
de Catalunya.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: El pressupost se’n va
parlar a la comissió informativa, ha estat a la vostra disposició per estudiar-lo.
Comentarem algun punt de la memòria explicativa.
El total del pressupost puja aproximadament en un 25%, l’import global són
2.668.505€. Augmenta aproximadament un 25%, però això és per una qüestió
concreta que és que en el pressupost inicial de l’any passat no hi constava cap
inversió i en el pressupost d’aquest any hi consta l’urbanització del que diem
UA7, que és la part de la banda del cementiri, que això puja aproximadament
647.799,01€, això és el pressupost inicial d’aquesta obra abans de licitar-la,
abans de que qualsevol empresa pugui presentar un baixa. Actualment les
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adjudicacions solen anar amb una baixa al voltant del 15%, probablement serà
menys, però l’import de licitació són 647.000€.
El capítol 1, despesa de personal, aquí hi ha una petita novetat que és que
l’Alcalde tindrà un sou d’uns mil euros bruts al mes que és un global anual de
17.000€. L’Alcalde fins ara tenia un sou al Consell Comarcal, al deixar de tenir
aquest sou doncs se li posa un sou aquí de 17.000€ anuals. Això és
aproximadament la meitat del que recomana l’ACM i la tercera part del que
recomana la Federació. Com que és una novetat sembla que de moment la
quantitat ha de ser així de modesta. Això fa que deixi de percebre les
indemnitzacions que percebia fins ara en concepte de reunions i coses
semblants, que en algun moment havien estat una mica criticades pel grup de
l’oposició. A partir d’ara hi haurà aquest petit canvi.
En el capítol 1 de despeses de personal ja inclou aquest canvi i inclou també
una persona que és cuidarà de l’arxiu municipal, que ja és la tasca que havia
realitzat, que era la Montse Rovira que torna a cuidar-se de l’arxiu municipal.
Els sous del personal contractat, seguint la legislació actual s’han mantingut
exactament igual i deixen d’haver varies persones com els plans d’ocupació i
això fa que el global del capítol 1 de personal doncs en conjunt baixi.
En el capítol 2, llegiré l’informe que ens ha fet la secretària, s’ha fet un esforç
de contenció de despesa en béns, serveis i transferències corrents, sobretot si
es compara amb el pressupost definitiu de l’exercici 2011. Per consignar
l’import s’ha pres en referència les despeses reals de l’exercici anterior. Els
crèdits pressupostaris consignats per operacions corrents i les despeses
derivades del funcionament dels serveis existents a l’Ajuntament poden
considerar-se suficients per a atendre les obligacions.
En el capítol 3, les despeses financeres, en aquest capítol es refereixen a les
consignacions de pagaments d’interessos i despeses dels préstecs contractats.
Hi ha també inclòs el Swap, que és la garantia de que l’interés no pugi, és
l’assegurança, hi ha també contemplats uns possibles interessos que es
podrien generar de la pòlissa de tresoreria, que serà necessària perquè la
Generalitat, com diria parlant malament, no paga ni el llum, i per tant, requereix
una pòlissa per poder pagar una mica abans i no esperar que t’arribin els calés
perquè no arriben mai.
Les transferències corrents del capítol 4 comprenen els crèdits per aportacions
de l’Ajuntament sense contraprestació dels agents receptors i amb destí a
operacions corrents. Aquí s’inclouen les aportacions als Administracions
Públiques com el Consorci, altres Ajuntaments i el Consell Comarcal, a més de
les aportacions que es fan a entitats i associacions locals sense ànim de lucre.
També s’ha agafat de referència l’exercici anterior.
En el capítol 6 és el que correspon a les inversions reals que aquest any puja
un global de 753.418,76 euros. Dels quals ja hem dit que 647.000€
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corresponen al UA7 i dins d’aquestes inversions s’inclou una operació que ja
s’ha fet que es de substitució dels llums del pavelló municipal que s’hi ha posat
leds, això requereix una inversió inicial d’uns 20.000€, però per altra banda hi
ha molta menys despesa de manteniment, a part que la llum, els que en
gaudeixen, sembla que és més maca. També hi ha aquí posada una quantitat
per la compra del cafè-teatre Orient. El cafè – teatre Orient és gratuït pel poble,
tal com s’ha manifestat i ha sortit inclús publicat, serà una permuta amb un altre
bé municipal que eren les antigues escoles, el que passa és que les despeses
derivades d’aquesta permuta, les de notari, les d’impostos, etc. se’n farà càrrec
lògicament l’Ajuntament i això fa una quantitat d’uns 15.000€ que d’entrada
s’han pressupostat. Hi ha també un altre import petit com inversió, que són
6.000€, que es dediquen a adquirir els terrenys per realitzar la rotonda davant
de la piscina, és a dir, el carrer Mateu Garreta per anar a l’Institut, els col·legis i
el pavelló. Sabem que allà s’hi farà una rotonda que la pagarà integrament les
obres de la carretera, però si això s’hagués fet l’expropiació a càrrec de la
Generalitat, hauria tardat mesos, per no dir algun any, però com que el que ens
interessa és que quan marxin els de la carretera, que en principi ha de ser
d’aquí a pocs mesos, aquesta obra ja estigui feta, l’Ajuntament ha avançat
aquests diners. Ha arribat a un acord amb la propietat de manera que se’ls hi
paga uns diners. És una mica més del que se’ls hi hauria pagat per
expropiació, però aconseguim tenir-ho ja i les obres les puguin fer ja.
En el capítol 9 corresponent els passius financers, això són les amortització de
préstecs. Han disminuït respecte l’any anterior perquè el deute global ha
disminuït, tal com solem dir cada any fins ara, no vol dir que això hagi de durar
sempre, però fins ara tots aquests anys que portem fent aquests pressuposts,
el deute global de l’Ajuntament cada any ha anat baixant. Això també ens
permet que la quantitat destinada a tornar els crèdits pugui ser menor.

En quan als ingressos, el capítol 1 és el dels impostos directes. Ja em
comentat això del IBI, en principi l’obligació és consignar un increment del 10%
que és el que ha fet el govern central, però aquí s’haurà de tenir present la
bonificació que acabem d’aprovar.
Els ingressos que provenen dels impostos indirectes provenen de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, en aquest cas també s’ha agafat de
referència el 2011, es preveu que les llicències d’obres baixin una mica, però
com que s’ha augmentat la taxa l’import es mantindrà.
En el capítol 3 són ingressos procedents de taxes, preus públics i altres
ingressos, s’han calculat tenint en compte els drets que es preveuen liquidar en
l’exercici anterior. Aquí hi ha les quotes d’aquesta urbanització que parlem,
però deixant a part la urbanització la quantitat s’ha reduït una mica.
El total d’ingressos previstos en el Capítol 4 per transferències corrents, es
preveu molt similar a l’exercici anterior. Tot i que en algunes partides s’ha
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disminuït, com per exemple el Fons Català de Cooperació i en alguns casos es
podrien incrementar si s’aproven noves subvencions.

L’últim capítol que és el 5 d’ingressos patrimonials provenen de rendes
d’immobles, en aquest cas és una quantitat absolutament testimonial.
Aquest és el pressupost que bàsicament presentem, que torno a dir, tenint en
compte el mateix que l’any passat doncs seria una disminució del 5%, però
com que hi ha aquesta urbanització que l’any passat no hi era, l’import que
acaba sent és de gairebé un 25%.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Una sèrie de preguntes i aportacions que
volem fer el grup d’esquerra. Primer un aclariment a una referència directa que
has fet, ho teniu mal entès, no estem encontra de les indemnitzacions,
cobraments o això, el que estem a favor és de la informació oberta i
transparent del que cobren els càrrecs electes d’aquest Ajuntament i és el que
hem volgut sempre.
Referent al pressupost, conceptes concrets hi ha pressupostat precisament per
la redacció del UA7 uns 19.000€. Una redacció que ens consta o creiem que ja
estava feta. No sé si és que s’ha tingut que tornar a fer. Respon l’Alcalde dient:
L’UA7 hi havia un projecte de fa anys, però s’ha tingut que actualitzar, hi ha
alguna cosa afegida, però bàsicament és actualitzar-lo.
Continua el regidor Isaac Peraire: hi ha un concepte 324,130, que és serveis
complementaris educació retribucions bàsiques, imaginem que és el pagament
dels professors escola música. Respon la secretària dient: sí, és el capítol 1
retribucions dels professors de música.
Continua el regidor Isaac Peraire dient: la partida 314, 227,99 és escola de
música treballs personal docent, és una partida diferent que la dels professors.
Respon la secretària dient: és perquè hi ha el director i el cap d’estudis que no
estan en plantilla, són autònoms i presenten factura. Continua el regidor Isaac
Peraire dient: 326,227, serveis complementaris d’educació altres treballs,
també és personal? Respon la secretària dient: No, això són factures que
arriben d’educació, que no es poden englobar en cap altra apartat d’educació i
es fa com un calaix de sastre, per dir-ho d’alguna manera, per si arriba alguna
factura.
El regidor Isaac Peraire demana per: 334,226, això potser la regidoria de
cultura, despeses diverses, 18.000€ sense concretar més. Si podríeu explicarnos a que es pretenen destinar aquests 18.000€. Respon l’Alcalde dient: és el
global que cada any es destina a cultura. Les festes van a part, la cultura s’hi
destina això, i el regidor durant l’any ha d’anar decidint en quins capítols
s’aplica. La majoria es van repetint com la festa de Sant Jordi. Ara exactament
com es distribuiran encara no està decidit. Intervé el regidor Jordi Batriu dient:
Aquí es destinaran per les festes que fem a l’estiu com fes-te l’agost, sardanes
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al llarg de l’any, Sant Andreu, també. És una mica de distribució al llarg de
l’activitat normal que es destinen a l’àmbit de cultura.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Com que no és una quantitat gens
menyspreable em pensat que potser de cara altres pressupostos tenir-ho més
bé, perquè no sabem si aquí dins hi ha també les subvencions de les entitats, o
en aquest cas en quina partida són. Respon la secretària dient: en el capítol 4.
On posa 334,48, promoció de la cultura transferències a famílies i institucions
7.500€. Intervé l’Alcalde dient: Provisionalment, si us sembla, podem dir-vos al
com es van distribuir l’any passat que són dades reals. D’un any per l’altre
l’import és molt similar.
Continua el regidor Isaac Peraire dient: 338,151, gratificacions 7.600€. Respon
la secretària dient: aquestes gratificacions són les hores extres de tot el
personal de l’Ajuntament. El regidor Isaac Peraire demana: en el capítol de
festes que ja n’heu parlat hi ha el 338,226 Festes. Despeses diverses. 58.800€
com a despeses diverses. Respon l’Alcalde dient: són les despeses de Festa
Major. Intervé el regidor Isaac Peraire dient: a festes també hi ha manteniment
edificis i altes, que són 700€. Festes, mobiliari i estris 1.200€. Festes
subministraments energia elèctrica 8.000€. Festes productes de neteja i
condicionament 500€. Festes primes d’assegurances, 500€. Festes treballs
altres empreses 5.000€. Això suma 82.700€. Això és el que es destina a festes.
El manteniment d’edificis i altres en festes que vol dir això? Respon el regidor
Pep Cruells dient: La sala polivalent. Per exemple ara s’han fet tots els pòdiums
nous de la polivalent de fusta, que es fan servir pels reis i per totes les festes i
suposo que tot això va al capítol de festes.
Intervé l’Alcalde dient: Això són concepte comptables que la secretària decideix
a veure a quina partida s’han d’aplicar. Continua el regidor Pep Cruells dient: hi
ha un manteniment que es van fent malbé coses i que s’han de posar amb
algun capítol. Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Nosaltres com que ho
veiem ho demanem. Una pregunta que se m’acaba d’ocórrer, perquè no s’hi
posa sala polivalent? Respon la secretària dient: Aquestes partides venen una
mica donades pel programa de comptabilitat.
Continua el regidor Isaac Peraire dient: El de despeses diverses que dèiem
58.000€ que imaginem que hi ha la part que va a la comissió de festes. Respon
la secretària dient que hi ha previst donar cap subvenció a la comissió de
festes. Continua la regidora Raquel Martínez dient: Enlloc de donar diners a la
comissió, la factura que hi ha de contractar els grups es paga des de
l’Ajuntament.
El regidor Isaac Peraire: Trobem també molt pobre una sèrie de coses i
l’explicació que ha fet l’Alcalde del pressupost ha sigut una explicació molt
tècnica, s’ha llegit l’informe de la secretaria. Nosaltres no hi veiem, o així ens
sembla, cap mena de planificació ni visió de futur més enllà del qui dia passa
any empeny. Nosaltres en diríem un pressupost de circumstàncies, sense
ambició. No hi veiem una partida potent en turisme, en promoció econòmica,
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en el mercat, en emprenedoria, en formació. Ens direu que això ho ha de fer el
consorci, però nosaltres hem de liderar-ho. El mercat hem de ser nosaltres.
Nosaltres trobem a faltar aquesta planificació global.
També demanaríem, podríem aprofitar, perquè s’ha de recordar que nosaltres
vem demanar, en un ple extraordinari, fer una comissió de treball precisament
per aportar el que crèiem o per obrir el treball del pressupost a la resta de
població i poder intentar treure escletxes de llum en aquest moment fosc.
Perquè ja sabem que l’Ajuntament de Prats no salvarà pas de la crisi mundial
que està patint tothom, però el que pensem és que sobretot en un moment
important com el pressupost si que pot aportar escletxes de llum. Sent
l’administració més propera poder fer un pressupost que reflexi una visió de
futur seria prou important. Potser podríem repensar-ho i posposar l’aprovació
d’aquest pressupost intentant fer una comissió de treball i repensar en que
gastem els diners. Entre altres coses també trobem a faltar partides, que potser
estan camuflades en altres, però pel manteniment de la piscina, o pel museu.
Nosaltres creiem que és un pressupost de circumstàncies que nosaltres no hi
donarem suport i votarem encontra.
Continua l’Alcalde dient: Bé el pressupost és tant de circumstàncies o tant poc
com ho han set tots des de que estem en aquesta situació, des de fa 5 anys.
Els pressupostos refereixen unes xifres, per exemple festa major despeses
diverses, 58.000€, darrera d’aquí hi haurà d’haver un treball de veure a la festa
major com es distribueixen aquests diners. Si fas venir la Maravella o fes venir
no sé qui o no sé què. Això poc ambiciós o molt. Perquè parlem d’aquest cas
concret que és el que hem comentat, doncs el que interessa actualment,
probablement al poble, així a nosaltres ens sembla i així ho reflectim, és agafar
la quantitat que l’any passat es va destinar a la festa major i procurar que
aquesta quantitat sigui una mica menys, no sigui més com seria en moments
de més exuberància, ara és el rebés, ara s’ha d’anar reduint. En el pressupost,
segons els ingressos previstos, es poden destinar a la festa major i la segona
tasca que haurà de fer la comissió i la regidoria de festes que és a veure com
distribuïm aquests diners, i així doncs moltes de les partides. Tu has dit cultura,
18.000€. Cultura, des de que el mon és mon, cada any l’Ajuntament de Prats
destina uns diners a cultura. Aquests diners doncs actualment es procura que
siguin els mateixos. No haver d’augmentar ni de disminuir. Com es
distribueixen? Doncs es distribuiran al llarg de l’any, segons totes les coses que
s’hagin de destinar a cultura i tenint present que es va fer l’any passat.
Les coses funcionen així, i a través d’això nosaltres hem pogut fer totes les
moltíssimes obres que hem pogut fer. La gran majoria de les quals no estaven
posades amb un pressupost. Quan es va fer el Passeig el pressupost que vem
aprovar a primer d’any no deia obres de Passeig 476.000€, no entre altres
coses perquè el Passeig es va fer a través d’una subvenció que va arribar i en
el moment de fer el pressupost no hi havia ni idea de que arribés aquesta
subvenció. Com això la major part de coses. Quines inversions s’han posat? Ja
ho hem dit, s’ha posat l’obra aquesta d’urbanització, els leds del pavelló, a més
a més els diners per la rotonda, els diners pel teatre orient. Abans de mig any
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està previst que surti la XBMQ de la Diputació que són les subvencions que la
Diputació dóna per fer obres. També al mateix temps està previst que surti el
PUOSC de la Generalitat que són els diners que destina la Generalitat per fer
obres als pobles. Depenen d’aquest PUOSC i aquesta Xarxa els diners són
més o menys o iguals que fa 5 anys, doncs podrem dedicar més o menys
diners a fer més o menys coses, però a data d’avui encara no sabem quants
diners vindran.
Tot plegat es per resumir que les coses que posi aquí al pressupost, que
moltes d’elles, per no dir la majoria, són tècniques que la secretària sap amb
quins punts, amb quins apartats o subapartats s’ha d’incloure una cosa o una
altra, això no varia massa, això no afecta a la decisió que pugui prendre l’equip
de govern de cara a fer coses pel poble. Que és el que hem anat fent aquests 4
anys i mig i comptem continuar fent. Però no cada una de les coses que es fan,
i torno a dir, a part és sabut, són moltíssimes, estan aquí amb nom i cognoms.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Jo crec que la teva explicació certifica el
que deia jo abans. Segons com vingui farem una cosa o farem l’altre. Qui dia
passa any empeny. Els que hi enteneu més sabeu perquè serveix un
pressupost, per planificar el que faràs. El que nosaltres ens transmet aquest
pressupost és la falta de planificació, i ho ha certificat la teva explicació. No
pensem el mateix, nosaltres pensem això i així ho faig saber.
Has dit que era de circumstàncies igual que tots els que heu fet. Intervé
l’Alcalde dient: Que ho era o no ho era. He dit que era igual que els altres o de
circumstàncies o de no circumstàncies. Continua el regidor Isaac Peraire dient:
Nosaltres, igual que els altres ens hi oposarem al pressupost perquè està fet
amb aquest sistema.
Intervé el regidor Pep Cruells dient: És el discurs de cada any, fa 4 anys que
ens l’escoltem i estem molt acostumats. Com més depressa vagis abans
acabarem. El regidor Isaac Peraire diu: Jo el tornaré a fer sempre que calgui i
amb el que pensem i l’hauràs d’escoltar t’agradi o no, i amb tot el respecte del
món. Continua el regidor Pep Cruells dient: hi tens tot el dret, però és el discurs
de fa quatre anys i mig, canvia’l una mica. Intervé el regidor Isaac Peraire dient:
El que heu de fer potser és canviar una mica vosaltres i saber escoltar una
mica els altres.
Continua el regidor Pep Cruells dient: Abaixem el deute i fem moltes coses i
mantenim molts serveis que és molt important. Respon el regidor Isaac Peraire
dient: Felicitats, i que duri perquè és el que us toca. Teniu la responsabilitat per
fer-ho. Nosaltres també com a responsables que som de la nostra
responsabilitat, mal sigui dit, nosaltres venim aquí a defensar uns interessos
que són els de la població i els aportem i ho fem saber, i ho seguirem fent,
malgrat alguns us pesi. Intervé el regidor Pep Cruells dient: Gens ni mica,
només que m’agrada clarificar les coses que també hi tinc el meu dret, suposo.
Respon el regidor Isaac Peraire dient: I tant, em deixes acabar? Nosaltres hem
volgut clarificar aquests conceptes, ens agrada que el pressupost sigui clar,
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concís, que planifiquí, que es vegi una visió de futur ambiciosa que pugui portar
petites coses al nostre poble, per mirar amb optimisme i ens hem posat a
disposició per fer-ho conjuntament, per aportar idees, no heu pas de fer cas de
totes les idees, és evident, heu de liderar, heu de tirar línees, però nosaltres
també podem aportar coses. Ara bé, si no voleu fer cas allà vosaltres, però
nosaltres ho anirem provant, ho anirem dient i anirem aportant. Si voleu que
fem un pressupost alternatiu nosaltres som capaços de fer-lo i ho podíem haver
fet, per això vem proposar una comissió de treball, nosaltres pensem que el
poble pot aportar molt, podem demanar-ho a entitats, a grups.
Això que has dit que hi ha unes despeses diverses amb cultura de 18.000€ que
ja es veurà que se’n farà, perquè no ho fèiem creant una comissió a veure com
les volíem planificar durant aquest any aquestes despeses. Ho faríem d’una
forma oberta, transparent, participativa. I això igual que passa amb els 18.000€
de cultura, passa amb tantes despeses diverses, i amb unes sumes que hem
fet i que clarifiquen quina és la tendència del pressupost. Per exemple, no
estem encontra que hi hagi una partida important en manteniment
d’instal·lacions, hem sumat el que hi ha pressupostat per mantenir el camp de
futbol que són 15.350€, segurament lo just i el que cal, però en compartiva amb
el que hi ha de conceptes de comerç i turisme són 12.000€, en festes 82.000€,
en despeses diverses 40.000€ més, això et marca unes tendències que
nosaltres volem fer saber que no hi estem d’acord.
Respon l’Alcalde dient: No et diré pas gaires coses més, però com molt bé has
dit abans, això de comerç i de turisme és una competència que ens ajuda el
Consorci i per tant doncs és a través del Consorci que hi ha la quantitat
important. Això que has dit de les festes només podia dir que la quantitat que
es destina a festes no és superior a la que destinava l’anterior equip que hi
havia.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Busca les dades i veuràs com aquest any
és superior a la de qualsevol any que hi havia esquerra, amb una diferència
important, quan el pressupost el feia esquerra no hi havia ni un concepte de
58.000€ de despesa diversa perquè tots estaven detallats d’on anaven aquells
diners. No qüestionem que a festes es gastin 80.000€ volem que se sàpiga
com, la gent té dret a saber com es gasta els diners l’ajuntament. Que segur
que tots estan gastats de bona forma, segur. Doncs expliquem-ho bé.
Continua l’Alcalde dient: Isaac, es que no sé si seria possible que entenguessis
que jo ara en aquest moment, ni jo, ni la regidora de festes, ni la comissió de
festes que és la que se’n cuida, ningú en aquest moment et pot explicar com es
gastaran els diners de les festes dels elois, no t’ho pot explicar. Intervé el
regidor Isaac Peraire dient: Doncs em sembla malament. Això no és fer un
pressupost. Continua l’Alcalde dient: No és fer un pressupost? Tu coneixes
algun pressupost que et digui vindran tants diners per la festa tal. Intervé el
regidor Isaac Peraire dient: Doncs l’any que feu el pressupost i poseu despeses
diverses 2.600.000€ i haureu acabat abans i ja anirem veient com es gasten.
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Intervé el regidor Pep Cruells dient: No és la meva regidoria, però has fet
esmena dels 14 o 15.000€ del camp de futbol. Ja saps que tu i jo estem
sempre una mica així de punta. Només esmentar que al camp de futbol hi ha
200 i pico de nanos, que hi ha un pilot d’equips i de coses, i no vull pas fer la
retòrica, però si recordar-te que a les vostres èpoques que manàveu, i no em
diguis, sempre parleu del mateix, em dons peu a que parli del mateix, a les
vostres èpoques muntàveu un botellon al camp de futbol que costava 13.000€ i
durava 3 hores el dia de Sant Joan.
Respon el regidor Isaac Peraire dient: No sé que té a veure això amb el
pressupost. Repeteixo el què he dit abans, no qüestionem que es necessitin
15.000€ pel manteniment del camp de futbol, he fet simplement una
comparativa. Això que has dit, que hauria de confirmar-ho, que vol dir botellon i
13.000€. Però això certifica una altra cosa que us agrada més mirar endarrere
que endavant, sense visió de futur i amb falta de planificació.
Continua el regidor Josep Cruells dient: Per això vem fer el camp de futbol
perquè miràvem endarrere.
Intervé l’Alcalde dient: Si em permeteu donar una mica per acabat el tema
doncs es tractaria d’això. Nosaltres si que mirem cap endavant. Ho hem fet
sempre, només faltaria, tot el que hem fet es perquè hem proposat coses
endavant. Els suggeriments que venen del vostre grup ens els hem escoltat
sempre que els heu fet i em procurat sempre que hem pogut seguir-los, des de
l’horari que hem fet avui el Ple, per exemple, fins a moltes altres coses que
podríem dir i personalment, i segur que tots, doncs ho pensem continuar fent.
Sempre, des del primer moment, hem dit el que ens interessa és el que vagi bé
al poble, si vosaltres teniu idees que ens sembla que són positives pel poble,
no tenim cap objecció amb seguir-les.
Finalment, l’alcalde dóna per finalitzat el Ple i aixeca la sessió, de la qual, com
a secretària accidental, estenc aquesta acta el contingut de la qual certifico.

Vist i plau
L’alcalde

Secretària Accidental,
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