
  

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

• Núm. 1/2018
• Caràcter: extraordinària
• Data: 5/2/2018
• Horari: de 20,00 a 22,00 hores.
• Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament de Porreres
• Regidors/es assistents: Francisca Mora Veny, batlessa (El Pi); Jaume Martorell Mesquida

(El Pi); Gaspar Mora Mulet (El Pi); Coloma Bover Garcias (El Pi); Margalida Palerm Melià
(El Pi); Adrián Aragunde Salom (El Pi); Joan Rigo Vivancos (EL PI); Mateu Suñer Servera
(PP); Maria Magdalena Barceló Vanrell (PP); Sra. Maria Ines Sampol Sabater (PP); Joan
Barceló Bauzà (MES); Maria Rosa Juan Moll (MES); Miquel Àngel Veny Mestre (PSOE).

• Secretaria-intervenció: Maria del Mar Estarellas Pascual

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

La Sra. Batlessa dona la benvinguda a les persones assistents i explica que es durà a terme la
sessió plenària extraordinària. A l'hora a dalt assenyalada es reuneixen a la Casa Consistorial els
Srs./es Regidors/es que s'indiquen a dalt presidits per la Sra. Batlessa de la Corporació i assistits
per  la  secretària  de  la  corporació,  amb  la  finalitat  de  dur  a  terme  la  sessió  plenària  de
l'Ajuntament que havia estat convocada pel dia d'avui. Comprovada l'existència del quòrum que
exigeix la Llei, s'ordena el començament de la sessió amb l'ordre del dia indicat.

PRIMER. DACIÓ DE COMPTE DEL SOBRESEÏMENT DE LA CAUS A CONTRA EL
SR. VIDAL (DILIGÈNCIES PRÈVIES, PROCEDIMENT ABREUJA T 2257/2015)

La Sra.  Batlessa  dóna compte de  l'escrit  presentat  per  part  del  Sr.  Jaume Vidal  en el  que
s'informa de l'arxivament judicial de la causa pel qual se l'havia imputat. Diu que l'ajuntament
va actuar amb l'assessorament de l'òrgan instructor amb la intenció de crear el menor perjudici
possible.  Demana disculpes per la situació tan complexa que ha patit  ell  i  la seva família.
Lamenta el que va succeir perquè va ser molt desagradable per a tots els companys. Es dóna
compta al ple i confia que se'n pugui restituir la imatge.

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, demana si s'hauran de pagar els interessos dels mesos que fou
sancionat. Lamenta l'engronsada i els errors dels serveis policials o judicials i considera que els
hauria de costar alguna cosa. Demana que passa amb el seu lloc de feina. La Sra. Batlessa
contesta que la instrucció haurà d'informar sobre la situació de l'expedient.

El  Sr.  Barceló lamenta que hagi  estat  tant  de temps sota secret  de sumari  i  que no s'hagi
constituït la comissió d'investigació. La Sra. Batlessa diu que no era un tema de l'Ajuntament i
per això aquest no es va personar a la causa ni tenia cap informació.

El Sr. Barceló diu que la part positiva és el sobreseïment i la negativa, l'alarma social que es va
crear. Considera que ha estat molt llastimós pels interessos de la casa de la vila. La Sra. Batlessa
diu que no cal  donar més explicacions,  agrair  que tot  hagi  acabat  positivament  i  demanar
disculpes a la família.
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SEGON. ESTUDI I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ AN TERIOR

En compliment del que disposa l'art. 97.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears, la Sra. Batlessa demana si algun membre de la corporació vol
formular qualque observació a l'acta de la darrera sessió anterior. Atès que ningú formula cap
observació s’aprova per unanimitat l'acta de la sessió plenària ordinària núm. 10 de 18/12/2017. 

TERCER.  ESTUDI I  APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I  PLANTIL LA MUNICIPAL
2018. 

La Sra. Batlessa explica la proposta de pressuposts municipals pel 2018.

En primer lloc, diu que el pressupost d'ingressos ascendeix a 3.786.000 € el que suposa un
augment en comparació del pressupost de l'exercici anterior de 3.450.000 € aprox. Diu que
aquest increment no ve donat per un increment de taxes sinó per les subvencions concedides les
quals s'imputen a l'exercici actual. Diu que els imposts directes baixen un 4,26%, atès que s'ha
baixat l'ordenança de plusvàlues pels descomptes per herència i la revisió cadastral s'ha revisat a
la baixa. Explica que els ingressos que provenen d'ingressos indirectes, com l'ICIO augmenten
un 25% en relació a l'exercici anterior. Diu que s'ha calculat segons la liquidació provisional de
30 novembre de 2017. Els ingressos per taxes i altres es mantenen més o manco com l'any
passat amb un decrement del 1.41%. El capítol 4 de transferències corrents augmenta en un
3.08%. La participació en els  tributs  de l'Estat  baixa respecte a l'any passat.  Els  ingressos
patrimonials per les concessions de Ses Forques o n'Hereveta baixen atès que el contracte va
quedar desert. El capítol VII de transferències de capital, relatiu a les subvencions concedides,
és de 335.250 € aprox.

En relació a les despeses financeres, s'han reduït un 40,78% respecte al pressupost municipal de
2017, conseqüència les amortitzacions anticipades que s'han fet amb el superàvit dels exercicis
anteriors.  Les  principals  operacions  pendents  són,  el  préstec  per  l'obra  de  l'escoleta  i  el
refinançament del préstec del Fons de pagament a Proveïdors. En relació al capítol 2 de béns i
servies el pressupost baixa un 5,85%. Les partides relatives a la direcció d'obres i redacció de
projectes augmenten atès que no solen estar  previstes a les subvencions.  També s'inclou el
contracte de neteja viària, el qual es va licitar per concurs, atès que s'aposta per un municipi més
nét. Es recorda que es va reduir l'impost de recollida fems i que ja es reparteixen les bosses
vermelles d'enguany fent una campanya informativa sobre el reciclatge. S'explica que la despesa
d'enllumenat públic s'ha reduït gràcies a les inversions i tramitacions d'Ocas que s'han fet. El
manteniment de les zones verdes baixa un 22%. La despesa de benestar social puja un 5% atès
que s'aposta per incrementar els serveis, inclòs el d'atenció psicosocial. El capítol de personal
augmenta  un  4,42%  a  causa  de  l'augment  de  l'1%  en  les  retribucions  i  les  despeses
corresponents a l'atorgament d'una dedicació parcial del 25% a un regidor. També diu que està
previst fer les oposicions de tres policies interins a través de la Conselleria d'Interior.

El capítol 6 d'inversions augmenta amb un import de 533.713,43%. En concret, augmenta un
88% les inversions en instal·lacions esportives atès que hi ha una subvenció del Consell que es
destinarà a la millora de la pista de tenis, una millora al pavelló i arreglar la piscina interior.
També  es  durà  a  terme  la  licitació  de  les  rutes  hidràuliques  i  l'adquisició  d'una  pantalla
interactiva per a la promoció turística amb una subvenció de la CAIB. Amb la partida per a
obres i serveis del Consell es duran a terme les obres de Reforç del paviment de la Ronda i la
rehabilitació  del  carrer  de  la  Lluna  i  carrer  Balmes.  Amb l'import  previst  de  participació
ciutadana  es  farà  la  rehabilitació  del  pati  de  l'Escola  Nova  i  millores  en  barreres
arquitectòniques. També es reserva una partida per a la renovació d'equips informàtics per a la
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implantació de l'administració electrònica. També està previst fer inversions a l'Escola Nova
d'uns aires condicionats, la partida per equipaments culturals i museu baixa un poc perquè no
serà necessari per enguany, la partida de promoció cultural, esports i festes es mantenen igual.

El capítol 4 de transferències corrents augment en un 1,87% i inclou les transferències a la
Fundació, a l'empresa municipal i a les associacions, entre les quals s'ha inclòs alguna de nova.
També es preveu el fons de contingència com regula la llei. Finalment es preveuen les despeses
per amortització del deute bancari que inclou el préstec de l'escoleta, el crèdit de pagament a
proveïdors i devolucions en participacions de tributs a l'estat.

A les 20,25 hores entra la Sra. Maria Magdalena Barceló.

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que els agradaria fer un parell de consideracions:

"Aquest pressupost té aspectes positius i negatius. En primer lloc ens sembla positiu l'import
previst en inversions per al 2018 de 533.713,43 euros, ja que són inversions necessàries que
compartim: invertir a arreglar carrers Lluna, Balmes, millorar les instal·lacions de Ses Forques,
millorar  de  l'eficiència  energètica  al  pavelló,  invertir  en  supressió  de  les  barreres
arquitectòniques  al  Quarter  Vell,  millores  al  pati  Escola  Nova  o  les  rutes  hidràuliques.
Recordem que moltes d'aquestes inversions surten d'un pacte de govern progressista que mira
pels municipis i sense les aportacions del Consell de Mallorca i el Govern no serien possibles.

També és positiu que enguany s'hagi fet un esforç per fer uns pressuposts més participatius i es
destinin  100.000 euros  per  inversions.  Tot  i  ser  una  quantitat  petita  en relació  amb tot  el
pressupost, és una passa important. Fa anys que demanàvem que s'oferís aquesta possibilitat a la
ciutadania i enguany s'ha fet.

Un altre aspecte positiu és que baixen les despeses financeres en un 41% tot i que pensem que
encara és molt elevat el que paguem a les caixes i bancs.

Per contra, pensem que es continua mantenint la partida de festes exageradament alta. Com
altres anys, 221.000 euros pel 2018 i segurament no bastaran. A la liquidació el novembre del
2017 dels  221.000 euros ja se n'havien gastats 234.239 euros. Pensem que els pressuposts
podrien ser més socials si es rebaixés aquesta partida. És necessari fer activitats per fomentar la
cohesió  social  entre  els  més joves,  oferir  un  ventall  d'activitats  per  aquests,  dinamitzar  la
biblioteca com per ex. fent programes de foment de la lectura, donar més ajudes a les entitats,
escoles...  i  fer  activitats  vol  dir  doblers,  i  això seria  possible  pensem,  llevant-ho d'aquesta
partida. Les festes són molt importants però hem de ser responsables i coherents. Què vol dir
que si es fes l'esforç de destinar 30.000 euros per exemple en temes més socials no tindríem
festes?, serien molt magres?, no ho creiem. Sempre ens dieu que les escoles per les festes amb
les barres hi guanyen molt, i és cert. Sabem que aquestes ajudes són molt necessàries, ja que per
exemple engany s'han destinat a la compra de material informàtic que feia molta falta. Però què
passa si  un any el  concert  no va bé?,  no tindran aquests  ingressos?,  no es pot  trobar  una
contraprestació? Creiem que és possible.

Per  altra  part,  ens  agradaria  saber  quins  criteris  seguiu  per  atorgar  a  les  entitats  aquestes
quantitats. Pensem que hi ha una diferència o una desproporció de la quantitat entre les ajudes
que reben unes i les altres. Trobem que hi hauria d'haver uns criteris clars per justificar l'ajuda
que es dóna: si és per factura presentada, per projecte, memòria... Pensem que s'hauria de tenir
en compte el tipus d'activitats que fan i com aquestes reverteixen al municipi. I si l'ajuntament
ofereix a les entitats uns serveis o unes contraprestacions (paga amb espècies a les entitats
alguna cosa) hauria de quedar reflectit a qualque lloc com a mínim per poder-ho valorar d'una
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forma més objectiva en els pressuposts. Tot i que s'han incrementat un 2% que és positiu, hi ha
partides que considerem que són poques. Per exemple: pensem que 1.300 euros per a la Coral,
amb tots els concerts que fan i que aquests són sempre gratuïts és poc o al club atletisme 700
euros, amb l'activitat i la gent que mou ho trobem poc. Per exemple, destinar 500 euros per les
AMPA (associacions de pares i mares) és molt poc, Agrupació cultural 1.000 euros (cada mes
fan activitats), o per exemple TV Porreres que retransmeten tots els plenaris, i als actes destacats
del municipi sempre hi són... Trobem poc 500 euros.

Una altra  partida que trobem que es podria incrementar  és la  de reutilització/reciclatge  de
llibres: 1.200 euros. Per ventura estaria bé fer  un canvi  de nom de la partida, que fos més
genèrica, ja que l'Escola Nova no fa reutilització però ho inverteix per comprar llibres d'aula o
altres  materials.  Aquesta  partida  és  molt  necessària.  Amb  un  increment  a  aquesta  partida
suposaria  que  es  podrien  dotar  les  aules  de  més  llibres,  jocs,  altres  materials  didàctics,
informàtics...com també suposaria una rebaixa de la despesa en llibres per a les famílies. De fet,
es proposa que el títol de la partida sigui «Reutilització de llibres i altres materials didàctics per
a les escoles».

Per altra part,  considerem que les partides d'altres despeses diverses arriben a pujar massa:
1.000 euros recollida gestió de tractaments de residus, neteja diària 20.000, assistència social
primària 10.000 euros, funcionament centres docents 5.000 euros, 9.000 promocions cultural,
festes  populars  50.000  euros,  promoció  i  foment  de  l'esport  24.500  euros,  instal· lacions
esportives  1.500,  mercats  500,  informació  i  promoció  turística  7.500,  brigada  municipal
4.767,90 euros, 3.000 seguretat i ordre públic, 2.500 ordenacions del trànsit, 100 urbanisme,
3.500 biblioteca. En total són 137.467 euros o quasi 23 milions de les antigues pessetes. Ho
trobem exagerat 137.467 euros. Aquest calaix de sastre que suposen aquestes partides, al cap i a
la fi, es converteixen amb una manca de transparència i previsió i suposa un 3,82% pressupost
total.

Pel que fa a la publicitat i propaganda es desglossa per àrees: equipaments culturals (100 euros)
promoció cultural 3.500, festes populars 18.000 euros, fires 7.000, mercats i places 1.000 euros,
administració general  2.000,  biblioteques  100 euros.  Per  ventura es podria  posar tot  a  una
mateixa partida i es tindria una visió més global del que es destina a publicitat.

Finalment, cal comentar un tema de redacció. A la partida 323 de Funcionaments de centres
docents d'ensenyament preescolar i primària, hauria de dir infantil i no preescolar. La partida
324 Altres despeses diverses (lloguer solar Institut PQPI), hauria de dir: Formació Professional
Bàsica, en lloc de PQPI.que era el nom que rebia abans.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, recorda que el pressupost indica les intencions del que es vol fer
durant l'any. Diu que si es lleven les transferències d'altres administracions queda, més o manc,
el mateix que l'any passat. Diu que està molt bé, baixar l'IBI però s'ha augmentat l'ICIO. En el
tema de la dedicació parcial no hi entrem perquè és un tema que competeix l'equip de govern i
si es fa la feina, no hi ha res a dir, encara que recorda que es va baixar l'import de les dietes per
assistències als regidors. Una idea que va sorgir a la tramitació dels pressuposts participatius va
ser de el comprar guarda pits antibales als policies. També considera que, vista la percepció
social d'inseguretat, la partida del pla d'antidroga és reduïda només en 500 euros. Troba que
s'hauria  de  traslladar  a  la  ciutadania  el  que  es  fa.  També  destaca  que  han  augmentat  les
inversions i que hi ha 14.000 euros per a pavimentacions. Demana si s'espera al fet que hi hagi
subvencions per a fer-ho o si no és necessari destinar-hi més doblers. La partida que es destina a
la supressió de barreres arquitectòniques és més estètica que efectiva, atès que no és suficient
amb fer una rampa. Els hi agradaria que és tinguis en compte que el pla de mobilitat i circulació
preveu la supressió de barreres i considera que s'hauria d'establir un calendari per a la seva
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execució. Recorda que la normativa ja regula que els municipis hagin d'estar adaptats i no es
preveu cap intenció ni a curt ni llarg termini. Els hi hauria agradat que s'hagués augmentat la
partida i  no només en fer  una  rampa al  Quarter  Vell.  De  fet  la  petició  inicial  consistia  a
reformar-ho per a un casal d'entitats. Entén que els recursos són els que són. També troben que
la partida de festes està sobre pressupostada i considera que hi ha prioritats més importants.
Recorda que hi havia un dèficit en les inversions d'aquests darrers anys. Diu que amb 180.000,
per exemple, es podrien fer unes festes dignes. En definitiva, demanen que es proporcioni a la
policia el material que demanen, que es faci un impuls al pla municipal de drogues i s'augmenti
la partida de supressió de barreres arquitectòniques en detriment de la partida de festes.

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que a grans trets ja s'han comentat els aspectes
més destacats. Diu que el pressupost és bastant similar a l'any anterior. Diu que formalment el
pressupost està bé però proposa que s'ampliï  el  detall  de l'annex d'inversions segons el RD
500/1990 com per exemple si són plurianuals i que les bases d'execució facin referència a la
nova llei de contractes. Es contesta que encara no ha entrat en vigor, però que es pot modificar
la redacció. Comenta algunes partides com la de biblioteques o del museu són menors. El Sr.
Gaspar Mora, regidor cultura, diu que es compta amb l'ajuda d'una persona de suport per a
l'organització d'exposicions per contactar amb els artistes, seguir amb 4 exposicions temporals
anuals, pensem que bastarà. El Sr. Veny destaca que es redueixi el deute, i que s'augmentin les
inversions atès que hi ha moltes coses a afrontar. No entrarà en més partides. No em sembla
incorrecte el pressupost, i és respectable, encara que hi ha aspectes en els quals coincidim i
altres no.

La Sra. Batlessa agreix al seu partit,  EL PI,  que fa feina des de l'oposició i  ha aconseguit
mitjançant esmenes al pressupost que s'incrementin partides pel desenvolupament local cap a
tots els ajuntaments o que s'ampliï l'Escola Nova enguany. Destaca que s'aconsegueixen coses
bones amb els esforços de tothom. A continuació, diu que es fa un esforç per reduir despeses
financeres, encara que s'arrossegui el pagament del préstec a proveïdors, i que s'hagi amortitzat
la pòlissa de crèdit. En relació a la intervenció del Sr. Barceló, contesta que les festes també són
cohesió social, convivència, foment de la cultura o de l'associacionisme i si troben que s'ha de
baixar la despesa de festes, demana que es digui què es vol llevar. Recorda que la partida de
festes no just és per Sant Roc, sinó que també inclou Sa Rua, Nadal, les festes de Monti-Sion.
Diu que la partida de dinamització de la joventut i participació ciutadana s'ha separat. Recorda
que  les  festes  inclouen  despeses  com  SGAE,  lloguers d'equips  de  so  i  llums,  cadafals,
ambulàncies, compres a petits proveïdors locals o focs artificials. És cert que els concerts valen
doblers. Us demano que feu una proposta del que voleu que llevem. Diu que les APIMA tenen
ingressos per la venda de begudes a les festes i que hi ha anys que hi guanyen molt i altres no
tant. Les festes són una forma de promoció cultural, de donar a conèixer Porrers i a mantenir el
poble viu. Recorda que és moveu devers 36 entitats. Pel que a les ajudes a entitats els imports
que és dones s'han de justificar i  es recorda que també es paguen altres conceptes com les
fotocòpies o altres factures. Els imports de les subvencions no es poden concretar massa perquè
a principi d'any les entitats no saben encara quines activitats duran a terme. Pel que fa a la
reutilització de llibres diu que la Conselleria ja ho fomenta i no cal duplicar partides. En tot cas
l'ajuntament sempre ajuda amb els que els hi demanen. El concepte de partides diverses en
necessari  per  incloure  despeses  o  ingressos  que  no  tenen  un  apartat  específic,  però  a  la
liquidació es pot comprovar tot. No és per falta de transparència. Les partides de publicitat no es
poden junta perquè cada àrea té la seva. S'intentaran canviar els conceptes que heu comentat
com el de PQPI. En relació a què ha dit el Partit Popular, els ingressos són més baixos que l'any
passat perquè ha baixat l'IBI i hi ha una manca de tributs de l'estat. Si arribessin les ajudes que
ens pertoquen, com la de les pluges per part de l'Estat, hi ha hi hauria més recursos per barreres
arquitectònics, que estic d'acord que és molt important. El tema dels guardapits per a policies ja
estan comanats. Les inversions per a pavimentació les hem basades en les ajudes del Consell
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que aniran destinades asfaltar carrers i separar canonades d'aigües brutes i netes. La partida
municipal  és per arreglar  petits desperfectes de pavimentació.  També diu que la partida de
participació ciutadana es va decidir repartir-ho en tres projectes i no sols a l'Escola Nova, per
poder incloure una part d'arreglar de barreres arquitectòniques. El Consell de Mallorca també ha
anunciat  subvencions per  a  barreres arquitectòniques pels  ajuntaments i  hi  estem totalment
d'acord. Hi ha bastants coses a fer segons les possibilitats econòmiques que tenim. No sols
s'inverteix en festes, sinó també en neteja i enllumenat, per exemple.

El  Sr.  Joan Barceló,  regidor  MES, contesta  que se'ls  retregui  que  s'hagi  fet  cap  aportació
concreta.  La  seva  idea  inicial  era  presentar  aportacions  però  una  vegada  analitzats  els
pressuposts hem vist que no us podíem fer una proposta de modificació d'una partida o d'un
parell, ja que afectava molt al conjunt del pressupost i suposaria un pressupost alternatiu. Diu
que s'han donat idea i que llevar uns 30.000 euros, per exemple, per a emergències socials de
221.000 que es destinen a festes, no creu que aquestes quedessin ressentides. També està d'acord
en dedicar-ho a eliminació de barreres. Troba que s'ha d'escoltar un poc a tots, que les propostes
ja s'han donat i que sabeu de sobre on s'hi han sobre pressupostat.

La Sra. Batlessa diu que llevar 45.000 euros de la partida genèrica de festes implicaria un
desajust a tot el pressupost. S'intenta fer un esforç de contenció en festes. Pensem que és una
bona proposta destinar-ho a supressió de barreres i s'hi ho haguéssiu concretat més o per un
import  més baix,  com 10.000 € s'hagués pogut tenir  en compte. Us demano que agafeu el
pressupost de festes i digueu d'on voleu que es llevi. El Sr. Suñer diu que es tracta de gastar
menys i no fer concerts tan cars. La Sra. Batlessa demana, voleu que llevem els concerts?. Diu
que a Felanitx valen el doble. La Sra. Bover diu que a Binissalem moltes festes les assumeixen
les associacions i els bars i aquí l'ajuntament assumeix molt. El Sr. Suñer entén que ho defenseu
i no dic que no es facin festes sinó que hi ha altres prioritats. La Sra. Batlessa diu que les altres
prioritats es fan, com la neteja. El Sr. Suñer recorda que es podria executar el pla de mobilitat i
fer voreres o rondes. La Sra. Batlessa diu que no vol maquillar el pressupost i troba que s'ha
d'ajustar a la liquidació de l'any passat perquè no vol que sigui negatiu. Considera que les festes
són una forma de promoció del municipi, de participació, convivència, dinamisme sociojuvenil.
El Sr. Suñer diu que és un tema de prioritats.

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que el col· legi Verge de Monti-Sion no ha rebut l'ajuda i es
contesta que si es justifica es dóna l'ajuda. La Sra. Batlessa diu que en cap moment ho han
demanat i sempre es procura col· labora. Recorda que la brigada fa les actuacions necessàries a
l'Escola Nova perquè els nins estiguin bé, com per exemple arreglar les vidrieres que no tanquen
bé. En el proper Consell Escolar es demanarà la relació de les col· laboracions. Es diu que a
l'Escola Nova aquesta partida es fa servir per a renovar material  de l'aula o l'adquisició de
contes. La Sra. Batlessa diu que mai teniu un no per a les escoles. La Sra. Juan, regidora MES,
diu «això ho sabem i no us ho retraiem». El Sr. Barceló diu que s'hauria de canviar el nom de la
partida. La Sra. Batlessa diu que hi ha hagut 15 dies per fer propostes i no està d'acord que es
digui que no «s'escolta».

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 25/1/2018, s'aprova
el següent acord amb 7 vots a favor (EL PI), 5 abstencions (3 PP, 2 MES) i 1 vot en contra
(PSOE):

«Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic 2018,
així com, les seves Bases d'Execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de
treball i vist l'Informe d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària i la
Regla de despesa. De conformitat amb el que es disposa en els articles 168 i 169 del Text Refós
de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
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març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I
del Títol VI de la Llei 39/1988, el ple de l'Ajuntament acorda:

PRIMER.  Aprovar  inicialment  el  Pressupost  General  d'aquest  Ajuntament,  per  a  l'exercici
econòmic  2018,  juntament  amb les  Bases  d'execució,  el  resum del  qual  per  capítols  és  el
següent:

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS

CAPÍTOL 1: imposts directes 1.654.500,00

CAPÍTOL 2: imposts indirectes 201.000,00

CAPÍTOL 3: taxes i altres ingressos 249.127,08

CAPÍTOL 4: transferències corrents 1.331.073,32

CAPÍTOL 5: ingressos patrimonials 15.050,00

TOTAL INGRESSOS CORRENTS 3.450.750,40

CAPÍTOL 6: alienació d'inversions reals 0,00

CAPÍTOL 7: transferències de capital 335.249,60

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL 335.249,60

CAPÍTOL 8: actius financers 0,00

CAPÍTOL 9: passius financers 0,00

TOTAL INGRESSOS FINANCERS 0,00

TOTAL INGRESSOS 3.786.000,00

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESA 

CAPÍTOL 1: despeses de personal 1.112.919,43

CAPÍTOL 2: despeses en béns corrents i serveis 1.336.808,45

CAPÍTOL 3: despeses financeres 12.100,00

CAPÍTOL 4: transferències corrents 478.708,00

CAPÍTOL 5: fons de contingència 17.609,92

TOTAL DESPESES CORRENTS 2.958.145,80

CAPÍTOL 6: inversions reals 533.713,43

CAPÍTOL 7: transferències de capital 47.734,53

TOTAL DESPESES DE CAPITAL 581.447,96

CAPÍTOL 8: actius financers 0,00

CAPÍTOL 9: passius financers 246.406,24

TOTAL DESPESES FINANCERES 246.406,24

TOTAL DESPESA 3.786.000,00
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SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

TERCER. Exposar al públic el Pressupost General, les Bases d'Execució i plantilla de personal
aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial i tauler d'anuncis
de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions pels interessats. Considerar elevats a
definitius aquests Acords en el cas que no es presenti cap reclamació.

QUART. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, a l'òrgan de govern competent de
la Comunitat Autònoma."

3. RECONEIXEMENT DEDICACIÓ PARCIAL A UN MEMBRE DE L A CORPORACIÓ

La Sra. Batlessa diu que tant de bo és pogués fer a tots els regidors/es però està limitat l'import
per la dedicació exclusiva. S'incrementa en 2.000 € a l'any, i no es fa amb la intenció de cobrar
sinó per servir  al  poble i  cal tenir  en compte que implica deixar hores de feina, diu el Sr.
Martorell. El Sr. Suñer, regidor PP, recorda que es varen baixar les dietes per assistència, encara
que ho està demanat que se'ls retorni.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 25/1/2018, s'aprova
el següent acord amb 7 vots a favor (EL PI), 6 abstencions (3 PP, 2 MES, 1 PSOE):

“Vista la complexitat i els diversos projectes que aquesta Corporació té previst dur a terme en
l'àmbit urbanístic, des del punt de vista de l'organització interna, es considera que el càrrec de
primer tinent de batlia desenvolupa unes responsabilitats que requereixin una dedicació parcial.

Per la qual cosa, cal establir a favor dels membres de la Corporació que exerceixin els seus
càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, les retribucions segons els límits del règim
retributiu dels membres de les Corporacions Locals disposat en la Disposició Addicional 32ª de
la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017.

La Legislació aplicable és la següent:
— Els articles 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
— La Disposició Addicional Trentè Segona de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos
Generals de l'Estat per a l'any 2017.
— L'article 13.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
— L'Ordre de 12 de març de 1986 sobre Alta i Cotització al Règim General de la Seguretat
Social dels membres de Corporacions Locals amb Dedicació Exclusiva.

Per tot això, el ple de la corporació acorda:

PRIMER. Determinar que el càrrec de Primer Tinent de Batlia realitzi les seves funcions en
règim de dedicació parcial atès la complexitat i la gran quantitat de projectes relacionats en
l'àmbit urbanístic, havent de tenir una presència efectiva mínima a l'Ajuntament de 8,5 hores
setmanals,  per  la  qual  cosa,  percebrà  una  retribució  anual  bruta  de  9.716,28  €  més  les
corresponents despeses en Seguretat Social.

SEGON. Establir a favor dels membres de la Corporació que exerceixin els seus càrrecs en
règim de dedicació exclusiva o parcial, que es percebran en catorze pagues, dotze corresponents
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a les diferents mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i
desembre, i donar-los d'alta en el règim general de la Seguretat Social, havent d'assumir aquesta
Corporació el  pagament  de les quotes empresarials que correspongui,  segons els  límits del
règim retributiu dels membres de les Corporacions Locals disposat en la Disposició Addicional
32a de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017

TERCER. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial l'Acord del Ple, a l'efecte del seu general
coneixement. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament.

QUART. Notificar aquest Acord als interessats i a la tresoreria perquè en prengueu coneixement
i efectes.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, per la Presidència s'aixeca la sessió, alhora dalt
indicada, de tot el qual, com a Secretària, en don fe.

Vist i plau de la batlessa,   La secretària,
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