
 
Ajuntament de Bellvei

 A Bellvei,  quan són les dinou hores del 
dia  22  de  desembre  de  2016,  es 
reuneixen a la Sala de Plens de la Casa 
Consistorial els regidors que tot seguit es 
relacionen;  amb  l’objecte  de  celebrar 
sessió publica extraordinària per a la que 
han estat oportunament convocats en dia i 
hora i sota la Presidència de l’alcalde Sr. 
Fèlix Sans Mañé.

 

Assistit  pel  Secretari  de  la  Corporació, 
Francesc Pros Francesch, que dóna fe de 
l’acta.

 

 

Obert l’acte per l’alcaldia presidència es passa a tractar el següent: 

 

ORDRE DEL DIA

 

Primer.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del passat 13 d’octubre de 
2016.
 

Segon.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

 

Tercer.-  Aprovació  si  escau,  Pressupost  municipal  per  l’exercici  2017.  (Exp. 
2016/1842)

 

1.   Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del passat 13 d’octubre de 
2016.
 

L’alcalde  obre  la  sessió  i  sotmet  a  votació  l’esborrany  de  l’acta  de  sessió 
ordinària de l’Ajuntament, celebrada el dia 13 d’octubre de 2016, que els hi ha  
estat lliurat amb anterioritat pel seu examen i posterior aprovació.

 

Sotmès aquest punt a votació: 

 

L’Alcalde: Fèlix Sans Mañé
 
Regidors assistents:
-      Sra. Eva Gómez López
-      Sr. Gerard Colet Mañé
-      Sr. Rafael Díaz Gómez
-      Sra. Carolina Granado
       Pleguezuelos 
-      Sra. Mercedes Martín Navarro
-      Sra. Núria Güell del Campo 
-      Sra. Mònica Sebé Rodríguez 
-      Sr. Valentín González Garcia
-      Sr. José Agustín Huerta Rodrigo 
-      Sra. Ingrid Salas Batet
-      
El Secretari: Sr. Francesc Pros 
Francesch
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Vots a favor: set, sis dels Srs. Sans, Gómez, Granado, Colet, Díaz, Martín del 
grup municipal de + Bellvei i un de la Sra. Güell del grup municipal del PSC.
Vots  abstencions:  quatre,  els  Srs.  Sebé,  Huerta,  González  i  Salas del  grup 
municipal de CiU.
Vots en contra: cap.
 
Llegida la votació es troba conforme.
L’acta s’aprova per majoria absoluta.
 

2.     Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

 

S’ha donat compte dels decrets de l’alcaldia dictats des de la sessió del 13 
d’octubre de 2016 fins a la convocatòria de sessió ordinària a tots els membres 
de la Corporació.

 

Els decrets són:

DECRET 2016-0093 [Decret d'Alcaldia Convocatoria JGL 15/12/2016] Exp.1887/2016
DECRET 2016-0092 [Decret d'Alcaldia Comissió Informativa 15/12/2016] Exp.1827/2016
DECRET 2016-0091 [Resolució de l'Alcaldia Convocatòria JGL 7/12/2016] Exp. 1730/2016
DECRET 2016-0090 [Resolució de l'Alcaldia] Exp. 1632/2016
DECRET 2016-0089 [decret contactació] Exp. 1585/2016
DECRET 2016-0088 [Resolució de l'Alcaldia] Exp. 1583/2016
DECRET 2016-0087 [Resolució de l'Alcaldia] Exp. 1542/2016
DECRET 2016-0086 [Decret d'Alcaldia JGL 10/11/2016] Exp. 1507/2016
DECRET 2016-0085 [Resolució de l'Alcaldia] Exp. 1490/2016
DECRET 2016-0084 [Decret d'Alcaldia JGL 3/11/2016] Exp. 1490/2016
DECRET 2016-0083 [Decret d'alcaldia de delegacio de funcions] Exp. 1489/2016
DECRET 2016-0082 [Decret de convocatoria JGL 27/10/2016] Exp. 1460/2016
DECRET 2016-0081 [Decret de convocatoria JGL 20/10/2016] Exp. 1432/2016 

Tots els membres de la Corporació es donen per assabentats

 

3.-  Aprovació si  escau,  Pressupost municipal  per  l’exercici  2017.  (Exp. 
2016/1842) 

Per Comissió Informativa de 15/12/2016 es va aprovar el següent acord:

« L’alcalde presenta als membres de la comissió informativa el pressupost que 
ha continuació es detalla resumit per capítols:
 

Resum de despeses per capítols
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C. 1 Despeses de personal 619.800,00

C. 2 Despeses de bens corrents 1.110.600,00

C. 3 Despeses financeres 18.500,00

C. 4 Transferències corrents 103.100,00

C. 6 Inversions reals 346.600,00

C. 9 Passius financers 61.000,00

 Total 2.259.600,00

 

Resums d'ingressos per capítols

C. 1 Impostos Directes 1.003.400,00

C. 2 Impostos Indirectes 20.000,00

C. 3 Taxes i altres Ingressos 357.706,00

C. 4 Tranferències corrents 557.000,00

C. 5 Ingressos Patrimonials 25.200,00

C .6 Venda de solars 299.000,00

C. 7 Transferéncies de capital 47.600,00

C. 9 Pasius financers 0,00

 
TOTAL  DEL  PRESSUPOST 
D'INGRESSOS PER L'ANY 2017 2.309.906,00

 

Així com la següent relació de llocs de treball:

 

ANNEX DE PERSONAL
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Funcionaris

 

Funcionaris d'habilitació nacional:

 

Pros Francesch, Francesc           Secretaria-Intervenció           Grup A1

Administració General

 

Personal Laboral

 

Miravent Rovira, M. Eulàlia          Auxiliar administrativa Indefinit    Grup C2

Sotoca Girol, Laia                       Auxiliar administrativa Indefinit    Grup C2

Paniello Carrillo, Cristina             Auxiliar administrativa Indefinit    Grup C2

Arnabat Benedicto, Elisabet        Auxiliar administrativa Interí        Grup C2

Jiménez Palacio, Carmen           Auxiliar administrativa Interí        Grup C2

Rovira Saperas, Xènia                Dinamitzador Cultural temp. parcial Grup C2

Zambrano Mañé, M. Isabel         Agent notificador         Indefinit    Grup AP

Martín Navarro, Elena                 Dinamitzador Cultur     temp.parcial Grup C2

 

Personal Ràdio 

Canto Guilella, David                  Tècnic control Ràdio         interí  Grup C2

 

Personal Brigada

Mesa Jiménez, Juan                   Personal Brigada(Peó)      interí  Grup AP

Agustín Díaz, Jesús                    Personal Brigada (Peó)     Interí  Grup AP

Vacant                                          Subaltern                         lab. Temp Grup AP

Rebollo Mimbrero, Juan J.          Vigilant                             interí         Grup AP

Puga Guerra, Sergi                     Operari de serveis            indefinit    Grup AP
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Personal Escola Bressol

 

Huguet Galofré, Rosa                 directora Llar Infants         indefinit Grup A2

Ariza Huertos, Núria                   Educadora Llar                 indefinit Grup C2

Colet Marce, Montserrat             Educadora Llar                 indefinit Grup C2

Gómez Moliné, Rosa                  Educadora Llar                 indefinit Grup C2

 

El  pressupost  a  estat  redactat  sota  les  prescripcions  legals  de  la  Llei 
d’acompanyament de pressupostos de l'Estat la Llei d'Hisendes Locals i de la 
Llei  d'Estabilitat  Pressupostaria  i  Sostenibilitat  Financera,  pel  que  al  Ple  es 
proposa:

 

Primer: Aprovar inicialment el pressupost de 2017, tal i que s'ha expressat, així 
com la relació de llocs de treball i les seves bases d'execució que preveu un 
nivell de vinculació jurídica d’àrea de despesa amb capítol.

 

Segon: Exposar el document al públic per vint dies.

 

Tercer: Determinar que si no es produeixen reclamacions sobre el pressupost 
que el present acord esdevingui definitiu, en altre cas, previ el corresponent 
dictamen a les al·legacions que es puguin produir, que el Ple de l'Ajuntament  
torni a resoldre.”

 

Tot seguit és votada pels grups polítics presentats a l’acte en format de vot 
ponderat.

 
Vots a favor: set; sis els del grup municipal de +Bellvei i un del grup municipal 
del PSC.
Abstencions: quatre, els del grup municipal de CiU.
Vots en contra: cap.
 
La  proposta  tal  com  s’ha  transcrit  es  troba  conforme  per  la  Comissió 
Informativa i s’aprova per majoria absoluta.»

Obert debat sobre el tema el regidor Sr. Huerta, sobre l’apartat de les despeses 
demana que se l'informi  sobre la reducció de la partida de neteja  viaria,  el 
manteniment de la despesa a l'escola La Muntanyeta la puja de la despesa a la  
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llar d'infants, el manteniment de la despesa en servei socials, l'increment de la 
despesa en ocupació les inversions a Baronia del Mar. Per últim es felicita que 
es tingui en compte l'Ajuntament a la Festa de les accions contra el Càncer.
L'Alcalde dóna resposta a totes  les  consultes que ha plantejat  el  regidor  a 
excepció de les que són pròpies de cada àrea de govern, així la regidora Sra. 
Granado informa que l'increment a l'escola bé donat pels cursos d'angles. La 
regidora Sra. Martín que en serveis socials es detecta una disminució de les 
necessitats, la regidora Sra. Güell explica quin plantejament es donarà al pla 
d'ocupació per a l’any 2017.
(Per me informació s'adjunta a la present acta l'àudio del debat).
Pel  que  fa  als  ingressos  el  regidor  Sr.  Huerta  demana  sobre  l’apartat 
d'increment de les partides de la Llar d'Infants. 
La regidora Sra. Granado informa que es preveu modificar les taxes del servei 
(Per més informació s'adjunta a la present acta l'àudio del debat).
Per concloure el regidor Sr. Huerta manifesta que troba conforme la despesa 
en Festa i ajustada a la realitat tot i que considera que són uns pressupostos 
poc treballats tot i que reconeix que durant l'any 2016 es poden haver produït  
tensions de tresoreria com a conseqüència de les obres del Pavelló.
L'Alcalde informa que el pressupost ha estat àmpliament treballat i debatut, que 
les obres d'inversió que es plantegen i que ja estaven previstes l'any 2016, es 
faran ja que no es veu probable que per l'any 2017 hi hagi noves subvencions 
per inversions tot i que espera que la Generalitat aboni els deutes pendents a 
l'Ajuntament. Lamenta l'alcalde que per poder fer més inversió s'hagi de partir 
de l'estalvi municipal o si fos el cas, augmentar la pressió fiscal, fet que no s'ha  
produït fins el dia de la data.
El  regidor Sr.  Colet fa esment al  contratemps que ha suposat la inversió al  
Poliesportiu durant aquest any 2016.
(Per més informació s'adjunta a la present acta l'àudio del debat).

No produint-se més debat sobre el tema, la proposta tal i com s'ha plantejat es 
sotmet a votació.
Vots a favor: set, sis dels Srs. Sans, Gómez, Granado, Colet, Díaz, Martín del 
grup municipal de + Bellvei i un de la Sra. Güell del grup municipal del PSC.
Vots en contra: cap.
Vots  en  contra:  quatre,  els  Srs.  Sebé,  Huerta,  González  i  Salas  del  grup 
municipal de CiU.
 
Llegida la votació es troba conforme.
L’acta s’aprova per majoria absoluta.

I no havent més assumptes que tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió 
quan són les vint hores minuts, del dia que s’indica a l’encapçalament de l’acta. 
De tot el que s’ha tractat i dels acords adoptats s’estén aquest document que 
un cop aprovat  serà transcrit  al  llibre d’actes oficial,  en compliment  del  que 
determina la legislació de règim local vigent. 
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Com secretari de la corporació en dono fe.

 

L’alcalde                                               El  secretari  interventor 
                                                                                  

 

 

Fèlix Sans Mañé
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