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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BALSARENY.
Número Acta: 10/2014
Caràcter: Ordinari
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament de Balsareny
Data: 23 de desembre de 2014
Objecte: Realitzar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Balsareny sota la
presidència de l’alcalde, senyor __________________
Horari: Inici: A les nou del vespre (21.00 h)
Acabament: Passa un minut d’un quart de deu del vespre (21.16 h)
Assistents:
___________________
Absents justificats:
___________________________
Secretari:
____________________________

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:
1. Proposta d’aprovació del pressupost general de l’Ajuntament per l’any 2015 i de la
plantilla de personal

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde, senyor _________________, prèvia comprovació pel secretari de l’existència de
quòrum suficient, obre la sessió i es passa a tractar els següents punts de l’ordre del dia.

1) PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT PER
L’ANY 2015 I DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta:
“ Confeccionat l’expedient del Pressupost de l’Ajuntament de Balsareny per a l’exercici de
2015 que inclou el pressupost i les seves bases d’execució, els seus annexos i els informes
i documents derivats de la llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
Vist l’informe de la Secretaria-Intervenció.
Atès que l’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
l’article 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, els articles 126 i 127 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, i articles 25, 26 i 28.1 i 54.1 a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, determinen que
les Corporacions locals aprovaran anualment la Plantilla en la mateixa sessió en què
s’aprovi el Pressupost, la qual comprendrà la relació detallada per cossos, escales, sots
escales, classes i categories dels llocs de treball en què s’integrin els funcionaris, el personal
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laboral i l’eventual, agrupats indicant la denominació d’aquests, el nombre de llocs de treball
que els constitueixen, el nombre dels que es trobin vacants i el grup al que pertanyin,
d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.
En conseqüència l’alcalde-president, en compliment del que disposa l’article 168.4 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, proposa al ple l’adopció dels
següents:
ACORDS:
PRIMER: Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Balsareny, per a
l’exercici de 2015, el qual es presenta anivellat, amb un import total, tant en despeses com
en ingressos de 3.544.504,00 €, així com les seves Bases d’execució i altra documentació
obrat a l’expedient, i queda fixat, a nivell de capítols, de la forma següent:
ESTAT D’INGRESSOS
Capítol I.Capítol II.Capítol III.Capítol IV.Capítol V.Capítol VII.Capítol IX.-

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Passius financers

1.363.054,00
26.000,00
925.700,00
810.250,00
11.500,00
97.025,00
310.975,00

TOTAL

3.544.504,00

ESTAT DE DESPESES
Capítol I.Capítol II.Capítol III.Capítol IV.Capítol VI.Capítol IX.-

Despeses de personal
Despeses béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions
Passius financers

1.183.280,00
1.610.100,00
9.300,00
63.274,00
449.650,00
228.900,00

TOTAL

3.544.504,00

SEGON: Que el Pressupost de referència, junt amb les seves Bases d’execució, s’exposi al
públic durant el termini de quinze dies hàbils, en el transcurs dels quals els interessats
podran examinar la documentació esmentada i presentar reclamacions davant del Ple,
d’acord amb allò que disposa l’article 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, article 169 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
TERCER: Que en el supòsit que no sigui presentada cap reclamació durant l’esmentat
termini d’exposició pública, es considerarà definitivament aprovat el Pressupost i les Bases
d’execució, de forma automàtica, sense necessitat d’adoptar cap nou acord exprés, de
conformitat amb allò que disposen els esmentats articles 169 del RDL 2/2004, de 5 de març,
i 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
QUART: Del pressupost general, definitivament aprovat, se’n publicarà el resum per capítols
al Butlletí Oficial de la Província.
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CINQUÈ: Aprovar la Plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’any 2015, que forma part
d’aquesta proposta com a documentació annexa, i comprèn en el seu detall, els apartats
següents:
I. Llocs de treball de personal funcionari, classificats en escales i sots escales
II. Llocs de treball de personal subjecte a relació laboral, amb dedicació completa
III. Llocs de treball de personal subjecte a relació laboral, amb dedicació parcial
SISÈ: Publicar íntegrament la Plantilla, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en el termini dels 30 dies següents al de la seva aprovació.
SETÈ: Trametre còpies del pressupost i de la plantilla del personal a l’Administració de
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
ANNEX
PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE BALSARENY 2015
LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI
PLACES VACANTS

GRUP

Amb habilitació estatal
Secretari-Interventor

1

-

A1

Escala Administració General
Sots escala administrativa
Sots escala auxiliar (2 a extingir)

4
4

2
1

C1
C2

1

-

A2

5

2

E (Agrup. Prof.
llei 7/2007)

Escala Administració Especial
Sots escala tècnica. Classe de tècnics mitjans.
Arquitectura
Sots escala Serveis Especials. Policia local. Vigilants
locals

LLOCS DE TREBALL SUBJECTES A RELACIÓ LABORAL
DEDICACIÓ COMPLERTA
PLACES VACANTS
Tècnics superiors
Psicòleg/oga escola
educatius

/

Direcció

guarderia

i

serveis

GRUP

1

-

A1

Tècnics
Mestre/a - educador/a llar d’infants
Tècnic d’educació infantil ( TEI)

2
1

-

A2
C1

Personal d’oficis
Peó Brigada Municipal

2

1

3

1

E (Agrup. Prof.
L. 7/2007)
E (Agrup. Prof.
L. 7/2007)

Manteniment i/o neteja d’instal·lacions o infraestructures
municipals.
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DEDICACIÓ PARCIAL
Tècnics superiors
Arquitecte
Enginyer

PLACES VACANTS

GRUP

1
1

1
1

A1
A1/A2

Tècnics
Treballador social
Educador social

1
1

1
1

A2
A2

Comeses especials
Auxiliar serveis culturals (biblioteca)

1

-

C2

Personal d’oficis
Treballador/a familiar
Neteja Ajuntament

3
1

2
1

C2
E (Agrup. Prof.
L.7/2007)

Professorat ensenyaments
Escola teatre / dinamitzador/a cultural
Escola música
Tècnic d’educació infantil (TEI)

1
6
1

6
1

C1/C2
A2/C1
C1

INTERVENCIONS:
L’alcalde explica que es tracte d’un pressupost possibilista, que s’ha ajustat en ingressos a
les previsions reals, tot i que és difícil quantificar les modificacions de l’IBI o de
bonificacions en l’impost sobre vehicles i, en despeses, s’han previst els imports mínims
per la correcte prestació del servei.
El senyor ______intervé per preguntar diferents aspectes sobre el pressupost, entre els
que destaca la petició de quin és el grau d’execució del pressupost 2014, els motius pels
quals es disminueixen les previsions en salut, educació, cultura i benestar social, perquè
es preveu l’adquisició d’un nou vehicle pels vigilants, la variació en les retribucions del
personal de serveis socials, del personal dels plans d’ocupació i l’increment del sou d’alts
càrrecs, l’increment de la despesa en enllumenat públic, el finançament dels 100.000 de la
casa Torrents i en què consisteix el projecte.
L’alcalde respon indicant que el percentatge del grau d’execució del pressupost 2014 no el
coneix però es pot calcular, que la quantia prevista de despesa pels serveis socials és de
115.400 €, igual, per tant, que l’any passat, que el vehicle dels vigilants cal canviar-lo ja
que l’actual porta més de 360.000km i té moltes averies, que la despesa d’enllumenat és la
que es preveu, tenint en compte els consums, els preu de l’energia i la reducció que hi pot
haver per posar làmpades de leds al polígon de la Coromina. En relació als plans
d’ocupació indica que segurament caldrà modificar el pressupost per un nou ajut que al
respecte és previst que doni la Diputació. En relació a les retribucions, tant de serveis
socials com de càrrecs electes, indica que no hi ha increment de sous, sens perjudici que
la partida s’hagi ajustat. La inversió de la casa Torrents, explica, s’ha quantificat en base a
una estimació efectuada pels serveis tècnics, ja que el projecte, que pretén treure les
humitats dels baixos, encara no està redactat. Al respecte, a petició del senyor Díaz,
explica els objectius que es pretenen assolir amb aquest projecte.
El senyor _____________indica que, pel que fa a les àrees de cultura i ensenyament,
sens perjudici que hi hagi alguna variació específica per alguna adquisició o inversió, es
farà el mateix que fins ara.

VOTACIÓ:
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Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per 7 vots a favor del grup de CiU i 3
abstencions dels grups d’ERC i PSC.

Abans finalitzar l’alcalde intervé per expressar públicament el condol, que ja se li va fer
arribar en nom de tots/es els treballadors/es i regidors/es de l’Ajuntament, a la senyora
______________ i a la seva família per la defunció del seu marit.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió, i per fer-hi
constar el que s'hi ha tractat i els acords presos, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del
senyor alcalde, en els folis de paper segellat de la Generalitat de Catalunya número
488466E i correlativament fins el 488475E.
Vist i plau
L'alcalde

El secretari

