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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT 

 

SESSIÓ NÚM.: 6 

DIA: 15 de desembre del 2017 

HORA D’INICI: 20.05 

HORA D’ACABAMENT: 20:15 h 

LLOC: Sala de Plens de l’ajuntament de Sant Ramon 

ASSISTENTS: 

SR. ALEIX BOCHACA BERTRAN 

SR. JOSEP MARIA RIBERA CURRIÀ 

SR. JOAN MARBÀ MIRET 

SRA. GEMMA MANAU BOTET 

SR.FRANCESC FORNELLS SUAU 

Excusa l’assistència: 

SR. JOSEP FREIXES VILA 

No hi assisteix: 

SR. RAMON RIBERA MARSIÑACH 

Secretari : 

Antoni Esqué Rubiol 

El Secretari fa constar l’existència de quòrum per a la vàlida celebració del 

Ple. 

 

 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Ratificació de la urgència de la convocatòria 
2. Pressupost municipal de 2018, bases d’execució, plantilla de 
personal i relació de llocs de treball 
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1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA 
 
L’Alcalde sotmet al Ple la proposta d’acord següent: 
 
ATESA l’obligació de tenir aprovat i vigent el pressupost municipal de 2018 
com és aviat millor, tal i com s’estableix en la vigent normativa, 
concretament en l’article 169.2 de le Llei d’hisendes locals ( RD-L 2/2004, 
de 5 de març): “”La aprobación definitiva del presupuesto general por el 
Pleno de la corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre 
del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.”” 
 
ATÈS que l’aprovació definitiva i publicació del pressupost és condició 
indispensable per a la seva entrada en vigor, segons determina l’art. 169.5 
RD-L 2/2004, de 5 de març, vigència de la qual en depenen partides 
importants per al funcionament de la població; 
 
Es considera urgent iniciar l’abans possible la tramitació per a l’aprovació 
definitiva, i és per això que, un cop elaborat el projecte de pressupost, que 
s’adjunta amb la convocatòria , i tenint en compte les dates en què ens 
trobem,  
 
Per això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Únic. Ratificar la urgència de la convocatòria. 
 
 
Intervencions.- 
 
No n’hi ha. 
 
VOTACIÓ: la proposta s’aprova per unanimitat dels assistents i quòrum de 
majoria absoluta legal dels membres de dret de la corporació. 
 
 
 
 
 
 
 
2.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE 2018, BASES 
D’EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL 
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L’Alcalde sotmet al Ple la proposta d’acord següent: 
 
 
Vist el projecte de pressupost municipal i de bases d'execució del 
pressupost per a l'exercici de 2018, format pel Sr. Alcalde, conjuntament 
amb l’equip de govern,  amb el contingut i documentació que preveuen els 
articles 168 i 169 RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i que s'incorpora a l'expedient 
– s’adjunta a la proposta el pressupost detallat per conceptes d’ingrés i 
aplicacions de despesa, amb els consegüents resums per capítols-, 
 
Ateses la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, confeccionades 
de conformitat amb el que disposen els articles 25 i 29, respectivament, 
ambdós inclosos, del Reglament del personal al servei de les entitats locals, 
que s'incorporen a l'expedient, 
 
Vists els informes de secretaria-intervenció que s’incorporen a l’expedient,  
 
L'Alcalde proposa al ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar inicialment el pressupost municipal per a l'exercici de 
2018, i les seves bases d'execució, amb el resum per capítols següent: 
 
 
 
RESUM PER CAPÍTOLS DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS  

 
  
CAPÍTOL 1.- IMPOSTOS DIRECTES 

              
220.183,92      

CAPÍTOL 2.- IMPOSTOS INDIRECTES 
                
12.000,00      

CAPÍTOL 3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS 
              
187.079,73      

CAPÍTOL 4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
              
189.746,24      

CAPÍTOL 5.- INGRESSOS PATRIMONIALS 
                 
7.019,49      

CAPÍTOL 7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
              
170.251,78      

CAPÍTOL 9.-PASSIUS FINANCERS 
                             
-      

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 
              
786.281,16      
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RESUM PER CAPÍTOLS DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

 
  
CAPÍTOL 1.- DESPESES DE PERSONAL 

              
131.806,36      

CAPÍTOL 2.- DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS 
              
314.104,06      

CAPÍTOL 3.- DESPESES FINANCERES 
                    
350,00      

CAPÍTOL 4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
              
138.150,00      

CAPÍTOL 6.- INVERSIONS REALS 
              
201.870,74      

CAPÍTOL 9.- PASSIUS FINANCERS   

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 
              
786.281,16      

 
Segon.-Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies, 
mitjançant anuncis en els taulers municipals, seu electrònica i Butlletí Oficial 
de la Província, perquè els interessats el puguin examinar a la secretaria 
municipal i formular, en el seu cas, les reclamacions que tinguin per 
convenients. 
 
 
Tercer . Aprovar inicialment la plantilla de personal i la relació de llocs de 
treball per a l'exercici de 2017, les quals podran ser consultades durant el 
període d'exposició pública del pressupost.  
 
Quart.-  Considerar definitivament aprovat el pressupost, bases d’execució, 
plantilla de personal i relació de llocs de treball, en el cas que durant el 
període d’exposició pública no es presentin reclamacions. 
 
 

Intervencions.- 

• Sr. Alcalde.- Vol fer constar que l’any vinent hi haurà un nou 
desfibril·lador a Portell. 
Informa que es mantenen les activitats culturals, i les subvencions a 
entitats.  
 

• Sr.Marbà.-  Demana de fer constar que el percentatge d’inversions 
sobre la despesa total del pressupost és del 25,67% . 
 

• Sr.Alcalde.- Vol fer manifestació expressa d’agraïment al Sr. 
President de la Diputació per la seva col·laboració en l’atorgament de 
subvencions per a les diverses obres que consten en el programa 
d’inversions.  
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• Sr. Francesc Fornells.- Manifesta que s’abstindrà , ja que tot i que 
hi ha coses que estan, altres es desatenen, com poden ser la 
reparació d’algunes voreres, demanant que es facin al més aviat 
possible. 
 
El Sr.Alcalde respon hi ha moltes coses a fer, i cal prioritzar. Per 
aquest any es va dir de fer la plaça de la Bassa. 
 
A la Sra. Gemma Manau li sembla que fer un troç de vorera no ha 
de ser complicat. 
 
Sense cap altra intervenció, el Sr. Alcalrde sotmet a votació la 
proposta, obtenint-se el següent resultat: 
 
 
VOTACIÓ: 
-A favor.- Sr. Aleix Bochaca, Sr. Josep Maria Ribera, Sr. Joan Marbà, 
Sra. Gemma Manau. 
-Abstencions: Sr. Francesc Fornells 
-En contra : cap 
 
 
La proposta és aprova amb el vot favorable de la majoria absoluta 
legal dels membres de dret de l’ajuntament, i quòrum legalment 
exigit 
 
Sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada 
la sessió, de la qual n´estenc aquesta acta, que signo amb el seu 
vist-i-plau. 
 
VIST-I-PLAU, 
L’ALCALDE-PRESIDENT, 
 
 
 
 
 
Aleix Bochaca Bertran 
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