ACTA

DE

LA

SESSIÓ

EXTRAORDINÀRIA

DE

L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EN DATA TRETZE DE DESEMBRE DE DOS MIL DOTZE.

PLE

A Forallac, tretze de desembre de dos mil dotze.
Essent les 21:05 hores es reuneix a la sala de sessions de l’ajuntament, el Ple de la corporació
sota la presidència de l’alcalde Josep Sala Leal, amb l’assistència dels regidors: Marta Chicot
Salgas, Santiago Muní Maureta, Rosa Figueras Pibernat, Jaime Teixidor Casas, Narcís Oriol
Regencós, Salvi Ribas Font, Núria Lagraña Font i José Antonio Masuet Pagès, assistits per la
secretària de la corporació Carmen Bosch Guix, a l’objecte de celebrar sessió pública
extraordinària de primera convocatòria.
1.-APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A
L’EXERCICI 2013 I PLANTILLA DE PERSONAL.- Llegida per la secretària la part
resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Format el projecte de Pressupost General i Bases d’execució per a l’exercici de 2013 pel
president de la corporació d'acord amb allò que disposen l’art. 112 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, i l’art. 168 del RDL 2/2004, de 5 de març, i la Plantilla que comprèn tots els llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral, i eventual, es proposa al ple de la corporació
l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici de 2013, quedant redactat el
resum per capítols de la següent manera:
PRESSUPOST AJUNTAMENT DE FORALLAC
Ingressos :

€

A) Operacions corrents:
Cap.1 Impostos directes
Cap.2 Impostos indirectes

Despeses :
A) Operacions corrents:

1.276.400,00
40.000,00

Cap.3 Taxes i altres ingressos

2.594.750,00

Cap.4 Transferències corrents

436.820,00

Cap.5 Ingressos patrimonials

103.700,00

B) Operacions de capital:

Cap.1 Despeses de personal
Cap.2 Despeses en béns corrents i
serv.

884.000,00
973.950,00

Cap.3 Despeses financeres

25.150,00

Cap.4 Transferències corrents

60.400,00

B) Operacions de capital:

Cap.6 Alienació d'inversions reals

300.830,00

Cap.6 Inversions reals

Cap.7 Transferències de capital

111.800,00

Cap.7 Transferències de capital

Cap.9 Passius financers
TOTAL INGRESSOS

€

Cap.9 Passius financers
4.864.300,00

TOTAL DESPESES

2.707.350,00
0,00
213.450,00
4.864.300,00

PRESSUPOST FORALLAC PROGRÉS SAM
Ingressos :

€

A) Operacions corrents:

Despeses :

€

A) Operacions corrents:

Cap.1 Impostos directes

0

Cap.2 Impostos indirectes

0

Cap.1 Despeses de personal
Cap.2 Despeses en béns corrents i
serv.

66.000,00
26.940,00

Cap.3 Taxes i altres ingressos

0

Cap.4 Transferències corrents

18.000,00

Cap.5 Ingressos patrimonials

76.700,00

B) Operacions de capital:

Cap.3 Despeses financeres

1.760,00

Cap.4 Transferències corrents

0,00

B) Operacions de capital:

Cap.6 Alienació d'inversions reals

0

Cap.6 Inversions reals

0,00

Cap.7 Transferències de capital

0

Cap.7 Transferències de capital

0,00

Cap.9 Passius financers

0

Cap.9 Passius financers

0,00

TOTAL INGRESSOS

94.700,00

TOTAL DESPESES

94.700,00

Segon.- Aprovar les Bases d’execució i documentació annexa determinada a l’article 168 del
RDL 2/2004, de 5 de març.
Tercer.- Aprovar la Plantilla de personal per a l’exercici 2013, d’acord amb els següents llocs
de treball:
PLANTILLA DE PERSONAL 2013
A) PERSONAL FUNCIONARI
DENOMINACIÓ

NÚM. PLACES

GRUP

VACANTS

NIVELL C. DESTÍ

1.-Funcionaris amb habilitació de caràcter
nacional
1.1. Subescala: Secretaria i intervenció.
1.1.1. Plaça: Secretari interventor..........

1

A2

-

26

2.1. Subescala: Administrativa.
2.1.1 Plaça: Administratiu..................

2

C1

-

22

2.2. Subescala: Auxiliar.
2.2.1 Plaça: Auxiliar administratiu.....

2

C2

-

18

2
1

C2
C1

-

11
22

2.- Escala d’administració general

3.- Escala d’administració especial
3.1. Subescala: Serveis especials.
3.1.1. Plaça: Vigilant local ….............
3.1.2. Plaça: Tècnic espec. en delineació..

B) PERSONAL LABORAL INDEFINIT
DEDICACIÓ COMPLETA
1.- Unitat operativa de manteniment.
1.1 Lampista ..........................................

NÚM. PLACES

1

GRUP

C2

VACANTS

-

1.2 Oficial de 1ª (Encarregat).................
1.3 Operari de serveis............................
1.4 Peons ...............................................

1
1
4

E
E
E

1
1
4

2.- Serveis de neteja.
2.1. Netejadora......................................

1

E

1

3.- Serveis tècnics.
3.1 Aparellador......................................
3.2 Tècnic per a l’actualització del SIG..
3.3 Agent d’ocupació i desenvolupament local

1
1
1

A2
A1
A2

1
1
1

4.- Administració general.
4.1 Auxiliar administratiu - suport intervenció

1

C2

1

1

A1

1

DEDICACIÓ PARCIAL
5.- Serveis tècnics.
5.1. Arquitecte.......................................
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL
DEDICACIÓ PARCIAL
1.- Serveis socials.
1.1 Monitora de gimnàstica.....................

NÚM. PLACES

GRUP

VACANTS

1

1

C2

NÚM. PLACES

GRUP

1

C2

-

1

A1

-

D) PERSONAL EVENTUAL

DEDICACIÓ COMPLETA
1.- Serveis especials.
1.1. Cap de vigilància local i protecció civil

VACANTS

DEDICACIÓ PARCIAL
1.- Serveis tècnics.
1.1. Tècnic superior especialista en comunicació

Quart.- Exposar al públic el Pressupost municipal i la Plantilla de personal, mitjançant edicte
inserit en el B.O. de la província als efectes que en el termini de quinze dies les persones
interessades puguin examinar l’expedient i, si s’escau, presentar reclamacions i suggeriments. En
cas que en el termini d’informació pública no es presenti cap reclamació contra el Pressupost
municipal ni contra la Plantilla de personal, s’entendran aprovats definitivament.»

Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per vuit vots a favor i una abstenció del
senyor Masuet.
2.- MODIFICACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DERIVAT DE
L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA.- Llegida per la secretària la
part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Atès que el ple de la corporació en sessió de 22 de juliol de 2010 va aprovar l’adhesió de
l’Ajuntament de Forallac a l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació
a les entitats locals de Catalunya aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local, i que
en data 30 de juliol del mateix any es va formalitzar el corresponen contracte amb Unión Fenosa
Comercial, SL, amb una vigència fins al 31 de desembre de 2011.
Atès que el ple de la corporació en sessió de 14 de desembre de 2011 va acordar renovar
l’adhesió a l’Acord marc per un termini de 12 mesos, el qual finalitza el 31 de desembre de
2012.
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local ha aprovat, per motiu d’interès públic,
la modificació del termini d’execució del dit Acord marc, ampliant la seva durada pel període
comprès entre l’1 de gener i el 31 de març de 2013.
Atès que la voluntat de l’ajuntament és renovar el contracte subscrit, es proposa al ple de la
corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la modificació del termini d’execució del contracte derivat de l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, formalitzat
amb l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL en data 2 de gener de 2012, ampliant la seva durada
fins al 31 de març de 2013, d’acord amb les condicions econòmiques, amb els preus actuals
revisats amb l’IPC interanual novembre 2011- novembre 2012, i relació de CUPS que figuren a
l’annex.
Segon.- Ratificar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’energia, tramitat com
expedient 1/2009 pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya.
Tercer.- Aprovar l’adhesió d’aquest ajuntament al sistema de contractació centralitzada que amb
destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses categories d’adquisicions
previstes en l’article 205 del TRLCSP, pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya.
Quart.- Notificar l’apartat primer d’aquest acord a Unión Fenosa Comercial, SL com empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.
Cinquè.- Assabentar d’aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per unanimitat.
3.- EXAMEN DE L’INFORME DE CONTROL FINANCER DE FORALLAC PROGRÉS,
SAM, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011.- Llegida per la secretària la part resolutiva,
es sotmet a aprovació la següent proposta:
«D’acord amb el que disposa l’article 220 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, s’informa al ple de la corporació que el Consell d’Administració de l’empresa
FORALLAC PROGRÉS, SAM en sessió de data 27 de novembre de 2012, va acordar donar la
seva conformitat sense al·legacions a l’informe de control financer de la societat, corresponent a
l’exercici 2011.

Examinat l’informe i tenint en compte que s’han complert els objectius previstos, es proposa al
ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Donar-se per assabentat i conforme amb el contingut de l’informe de control financer de
l’empresa FORALLAC PROGRÉS, SAM, corresponent a l’exercici 2011.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha cap altra proposta o explicació de vot i, no
havent-hi cap, la sotmet a votació resultant aprovada per vuit vots a favor i una abstenció del
senyor Masuet.
4.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA.- Es proposa al ple de la corporació
ratificar la resolució de l’alcaldia núm. 341 de 27 de novembre de 2012, que literalment diu:
«Vist l’acord GOV/14/2012, de 28 de febrer, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya, any 2012, en la qual hi ha inclosa amb el número 331/2012, l’obra titulada
“Construcció d’una deixalleria”.
HE RESOLT:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012, i la
normativa aprovada per desenvolupar el pla, pel finançament de l’obra següent:
“Construcció d’una deixalleria”, inclosa en el programa (MN) municipis petits, nuclis i àrees
residencials de baixa densitat, actuació 2012/331).
Segon.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica d’aquesta corporació
perquè les obres s’executin amb normalitat i designar com a director facultatiu de les obres
l’arquitecte tècnic municipal Josep Alsina Bodro.
Tercer.- Manifestar que aquesta corporació local:
- es compromet a solucionar al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui
abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
- disposa del projecte tècnic corresponent a aquesta actuació el qual s’ha sotmès a la
tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
- disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com també de les autoritzacions i
concessions administratives necessàries per a l’inici i execució de l’actuació, així com la
seva posada en servei.
- de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària 12.43.62201
del pressupost municipal vigent, hi ha consignació suficient per atendre el finançament
d’aquesta actuació.
Quart.- Donar compte al ple de la corporació del contingut de la present resolució, als efectes de
la seva ratificació.»
Finalitzada la lectura l’alcalde la sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat.
Seguidament l’alcalde desitja a tothom un Bon Nadal i que el proper any sigui millor.
I essent les 21:20 hores, no havent més assumptes per tractar i per ordre de la presidència, s’alça
la sessió de la que s’estén la present Acta que ha de signar l’alcalde juntament amb mi la
secretària que en dono fe.

