
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER 
L’AJUNTAMENT PLE EN  DATA 19 DE DESEMBRE DE 2017  
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Extraordinari 
Data: 19 de desembre de 2017 
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fontcoberta 
Hora. Les 21,30h. 
 
Assistents:  
 
Alcalde:  Sr. Joan Estarriola i Vilardell 
 
Regidors:  

 
 
-     -     Sr. Xavier Cros Verdaguer 

 -    Sr. Joaquim Costabella Pla 
-     Sra. Mª Neus Campmany Queralt 
- Sra. Pilar Busquets Barceló 
- Sr. Lluís Freixa Macià 
- Sr. Albert Vergés Capellera 

 
- Excusen la seva assistència els regidors Srs. Sr. Francesc Molina 

Jiménez i la Sra. Meritxell Cervera Esteve 
  
 
Hi assisteix,  com a Secretària de la Corporació, la Sra. Maria Grau i Pagès. 
 
L’Alcalde-President obre l’acte públic i es procedeix a tractar els assumptes  
inclosos a l’ordre del dia. 
 
1r.- PROPOSTA D’APROVACIO INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 
EXERCICI 2018. 
 
 
Pren la paraula la regidora Sra. Pilar Busquets i llegeix i explica la memòria del 
pressupost confeccionada per l’àrea d’economia conjuntament amb l’Alcaldia. 
 
Seguidament pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i manifesta el següent: 
 

- Ens varen convocar i enviar tota la informació amb 5 dies de termini per 
poder fer les millores que nosaltres veiéssim per poder votar a favor. 
 
Ho agraïm, però fer al·legacions a un pressupost per nosaltres no es tracte 
de canviar una partida per comprar unes taules enlloc d’unes cadires o 
destinar 3.500,00 euros enlloc de 2.500,00 euros. 
 



Un pressupost es tracta d’una qüestió molt més complexa que les dades 
que ens donen cada any, unes partides agrupades per famílies. Nosaltres 
necessitem més detallades aquestes partides. O si no, no es pot treure tot 
el profit que nosaltres sempre diem, els pressupostos són una eina i no 
una obligació, però per poder-ho fer, fa falta més que les partides, fa falta 
detall, d’on surten, per exemple, les despeses diverses que pugen un 
200% passant de 2.000,00 a 6.000,00€, això és una dada sobre despeses 
o com es reparteixen els 12.770,00€ entre les diferents festes populars. 
 
O per exemple els ingressos que ja ens vàrem queixar sobre l’impost de 
béns rústics que s’augmenta un 176,11% passant de 5.650,00€ a 
15.600,00€( amb aquest increment tant salvatge a un sector del municipi 
arreglem el pressupost??. Hi ha vàries maneres de solucionar aquests 
tema. 
 
Nosaltres ja volem comprovar tots el pagaments i ja podem venir a revisar 
ho i venim, però a partir d’una Llei que és la protecció de dades (Això 
recordem que se’ns va dir) no podem disposar de les fotocòpies d’aquesta 
i no podem entendre-la. 
 
Per aquesta raó el nostre vot és en blanc. 
 
 

Pren la paraula la regidora Sra. Pilar Busquets i li contesta que s’ha donat 

l’oportunitat de mirar tot el desglossat i com estava l’execució del pressupost de 

l’exercici 2017. S’expliquen algunes partides. 

El Sr. Alcalde comenta que el pressupost està agrupat per capítols i tal i com 

s’ha dit a la memòria  explica algunes de les partides finalistes i el pressupost 

d’inversions. 

El Sr. Lluís Freixa diu que són decisions polítiques i ells no tenen mecanismes. 

Es sotmet l’aprovació del pressupost a votació i és aprovat per 5 vots a favor i 

dos en blanc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEX 1 

 

PRESSUPOST MUNICIPAL 2018 
 
CAPITOL DENOMINACIO                              EUROS                   
 

  PRESSUPOST D’INGRESSOS 

 

CAPITOL I              IMPOSTOS DIRECTES                              379.770,00 

CAPITOL II             IMPOSTOS INDIRECTES                            15,260,00 

CAPITOL III           TAXES I ALTRES INGRESSOS                  150.840,00 

CAPITOL IV          TRANSFERÈNCIES CORRENTS                433.342,61 

CAPITOL V            INGRESSOS PATRIMONIALS                             50,00 

CAPITOL VII         TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL               292.517,39 

CAPITOL IX           PASSIUS FINANCERS                                115.000,00 

                                     TOTAL                                                 1.386.780,00 

 

 

               PRESSUPOST DE DESPESES 

 

CAPITOL I                DESPESES DE PERSONAL                        292.385,34 

CAPITOL II               BENS CORRENTS I SERVEIS                    448.961,00 

CAPITOL III               DESPESES FINANCERES                             5.085,47 

CAPITOL IV              TRANSFERÈNCIES CORRENTS               144.858,83 

CAPITOL VI               INVERSIONS REALS                                 446.451,00 

CAPITOL IX                PASSIUS FINANCERS                                49.038,36 

                                 TOTAL                                                        1.386.780,00 

 

 
 

D’acord amb el que disposa l’art 283 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya,  
es fa pública la plantilla del personal de l’Ajuntament: 
 
 
PLANTILLA DE PERSONAL-2017 
 

DENOMINACIÓ      NOMBRE   VACANTS GRUP       NIVELL 

 

A) Personal Funcionari amb habilitació 

de caràcter nacional: 

 

- Secretària-Intervenció   1                  A2            24 

 

B) Personal Laboral: 



 

- Auxiliar-Administrativa             2                  C2              17 

- Auxiliar Administrativa (vacant)                              1                 C2              17 

- Operaris-Oficial 1ª                            1                  C2              16  

 Operaris –Oficial 2ª                                1                1                 E                13 

- Ordenança               1                            E              14 

 
Equiparats al  grup i nivell de l’escala de funcionaris. 
 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde desitja unes bones festes 

de Nadal i Any Nou a tota la Corporació, i aixeca la sessió a les vint-i-dues 

hores quinze minuts. Ho certifico. 

 

 

Vist i Plau                                                                                

L’Alcalde                                                                                    La Secretària 

 

 

 

Joan Estarriola Vilardell                                                           Maria Grau Pagès 

 


