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ACTA  DE LA SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
CELEBRADA EL 23 DE NOVEMBRE DE 2016 
 
A TALAMANCA, essent les 20:20 hores del dia 23 de novembre de 2016, es 
reuneix l'Ajuntament, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep Tarín Canales i 
l'assistència de la Sra. Maria Isabel Casas Sanahuja, Sr. Jordi Torres Touron i 
Sra. Núria Cañellas Pascual, com a regidors de l’Ajuntament, assistits tots ells pel 
Secretari accidental Sr. Eugeni Estopà Calvet. 
 
Excusa l’assistència el regidor Sr. Daniel Sánchez Barranco 
 
Declarat obert l'acte públic, es va tractar el següent assumpte: 
 
 

1.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST EXERCICI 2016, BASES D’EXECUCIÓ I 
PLANTILLA DE PERSONAL 2016 

 
L’Alcalde de l’Ajuntament de Talamanca ha format el Pressupost per a l’exercici 
2016. Ha emès informe la interventora acctal. de l’Ajuntament. 
 
El Pressupost conté la documentació i annexos previstos al Text refós de la Llei 
de les hisendes locals. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la 
legislació. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha fet de conformitat amb l’art. 162 i 
següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Atès que el Ple municipal, en virtut de l’article 22.2e) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, és l’òrgan competent per a 
l’aprovació del pressupost municipal, 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
1. Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici 2016 que, resumit 
per capítols, és el següent: 
 

PRESSUPOST D'INGRESSOS IMPORT 

1.Impostos directes 168075 

2.Impostos indirectes 500 

3.Taxes i altres ingressos 44207 

4.Transferències corrents 169345,21 
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5.Ingressos patrimonials 6141 

6.Alienació d'inversions reals 0 

7.Transferències de capital 44244,48 

8.Actius financers 349394,52 

9.Passius financers 0 

TOTAL 781907,21 

 

 

PRESSUPOST DE DESPESES Import 

Seguretat i mobilitat Ciutadana 4867,55 

Benestar Comunitari 86560 

Actuacions de Protecció i Promoció Social 8750 

Sanitat 100 

Educació 3020 

Cultura 19900 

Esport 1000 

Òrgans de Govern 21200 

Serveis de Caràcter General 190529,35 

Transferències a altres administracions públiques 1200 

Deute Públic 393180,09 

Inversions 51600,22 

TOTAL 781907,21 

 

2. Aprovar la plantilla de personal següent: 

A) Personal funcionari  

1. Amb habilitació de caràcter estatal  

1.1. Secretaria-Intervenció. Grup A1      Vacant  

C) Personal funcionari 

1 administratiu/va . Grup C1                                    Ocupada  

B) Personal laboral fix  

1 AODL                                                                                                      Vacant 

C) Personal laboral eventual  

3 peons  

1 informador local  
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3. Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general 
 
4. Exposar-ho al públic, previ anunci al  tauler d’anuncis de la corporació, al 
Butlletí Oficial de la Província, per 15 dies, durant els quals els interessats 
podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. El pressupost es 
considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’haguessin 
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes 
per resoldre-les.” 
 
 
Abans de sotmetre’s a votació la proposta, la Sra. Núria Cañellas pren la 
paraula i demana de fer diverses preguntes. En primer lloc: “A l’apartat de 
Producció de béns públics de caràcter preferent – Sanitat consten 1.875 euros 
que no s’especifiquen de què són”. 
 
L’Alcalde respon que ja ho ha detectat i que no té clar si fan referència a una 
actuació de Salut Pública la despesa de la qual coincideix amb aquesta 
quantitat o si ha sigut un error en el procés d’elaboració del document. 
 
El Secretari acctal. manifesta que ja s’aclarirà el dubte, però que probablement 
es tracti d’una errata. 
 
La Sra. Núria Cañellas també demana per què, al quadre de despeses, a les 
incloses a l’apartat d’inversions no hi ha escrit, a l’apartat de “Capítol”, el 
número 6. 
 
El Secretari acctal. explica que deu haver sigut un error que ha fet a l’hora 
d’ajuntar les diferents taules en un excel, i que no té més importància atès que 
aquestes despeses ja estan en l’apartat “Inversions” i que inclouen la 
codificació completa, amb el “6” al principi de tot.  
 
La Sra. Núria Cañellas llegeix la seva segona pregunta: “La Llei 7/1985, de 
Règim Local, a l’article 116 diu que els comptes anuals s’han de sotmetre 
abans de l’1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes els 
comptes. Això no s’ha fet, perquè?” 
 
L’Alcalde respon que si no s’ha fet és perquè materialment no s’ha pogut. 
 
La Sra. Núria Cañellas llegeix la seva tercera pregunta: “El Decret Legislatiu 
2/2004, en el seu article 168, diu que la presentació del projecte de pressupost 
ha d’anar acompanyada d’una memòria explicativa del seu contingut i de 
modificacions que presenti en relació amb el pressupost de l’any anterior. En la 
documentació que s’ha lliurat això no hi és”. 
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El Secretari acctal. explica que l’expedient del pressupost està format per 
diferents documents i que no tots s’envien als regidors prèviament a la 
celebració del Ple. Aquesta memòria, així com altres documents, forma  part de 
l’expedient que està a disposició dels regidors per a ser consultat abans de la 
celebració del Ple, tal i com passa amb la resta de plens i els expedients que 
els conformen. 
 
La Sra. Núria Cañellas llegeix la següent pregunta: “Reunió de la Comissió 
Especial de Comptes que s’ha de fer abans del 15 d’octubre per tancar el 
pressupost 2015 encara no s’ha fet. Aquest incompliment pot suposar retenció 
de subvencions i transferències provinents de la Generalitat. S’han produït?” 
 
L’Alcalde respon que no. 
 
La Sra. Núria Cañellas llegeix la següent pregunta: “El Pressupost 2016 
incorpora els romanents provinents de 2015? On figuren?” 
 
L’Alcalde respon que ja ho mirarà i li respondrà més endavant. 
 
La Sra. Núria Cañellas llegeix la següent pregunta: “Quin és l’import total del 
deute? Perquè s’està gastant més de la meitat dels recursos de tresoreria en 
pagar deute? 
 
L’Alcalde respon que hi ha una quantitat aproximada de 350.000 euros que no 
són pròpiament deute públic. És un préstec pont, una quantitat que ens han 
avançat per fer front als pagaments vinculats a una subvenció i que a mesura 
que l’Ajuntament rep els diners de la subvenció que té atorgada, aquests es 
van destinant a saldar aquest préstec pont. I que per tant no es pot considerar 
endeutament. A més, aquest préstec pont no genera interessos, es a interès 
0%. 
 
La Sra. Núria Cañellas respon que aquesta quantitat està inclosa a l’apartat 
“Deute Públic”, i que en conseqüència s’ha de considerar deute públic. 
 
L’Alcalde respon que un préstec pont no és endeutament. 
 
La Sra. Núria Cañellas llegeix la següent pregunta: “Els 1.500 € mensuals que 
es paguen a l’entitat Ajarfliagro en quin apartat del pressupost s’imputen? Al de 
Parcs i Jardins? Reparació, manteniment i conservació?” 
 
L’Alcalde respon que el pressupost municipal, que és el que s’ha d’aprovar o no 
avui, conté partides, no pagaments a empreses ni factures. 
 
La Sra. Núria Cañellas pren la paraula per exposar que ella, com a 
representant d’Units pel Canvi – AM, voldria treballar el pressupost d’una  
manera diferent, i que és estrany aprovar-lo a pocs dies d’acabar l’any. 
 
L’Alcalde respon que ell no ho veu així i que no és estrany. 
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Contestades les preguntes i acabades les intervencions prèvies, la proposta se 
sotmet a votació i s’aprova amb 3 vots a favor i el vot en contra de la Sra. Núria 
Cañellas. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les 20:35 
hores, que  certifico.  
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                      EL SECRETARI ACCTAL,  


