ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 25 D’ABRIL DE 2012
A Vilobí del Penedès, el vint-i-cinc d’abril de dos mil dotze, essent les vint-i-una
hores, es reuneix la corporació municipal a la Casa consistorial, amb l’objecte
de celebrar sessió plenària extraordinària, sota la presidència del senyor
alcalde, en Francesc Xavier Edo Vargas. Hi concorren els senyors i senyores
regidors següents: Santi Mestres Olivella, Rosa Maria Gallego Via, Mònica
Bernabé Rodríguez, Ricard Galimany Bustos, Ester Vallès Pelay, Joan Raventós
Vendrell i Josep Suriol Saumell. Assistits per la secretària de la Corporació,
Maria-Carme Piñas Delgado. Excusa la seva assistència el senyor Valentí
Miralpeix Saumell.
Atès que s’ha obtingut el quòrum per a la vàlida celebració de la sessió, el
senyor alcalde obre l’acte i es passa a tractar els assumptes inclosos en l’ordre
del dia.
1.- Aprovació del pressupost municipal únic per a l’exercici de 2012.La secretària dóna lectura a la següent
PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HISENDA
Confeccionat l'expedient del Pressupost municipal únic d'aquest ajuntament que
ha de regir durant l'exercici de 2012, que integra les seves bases d'execució,
així com la plantilla de personal que comprèn tots els llocs de treball reservats a
funcionaris, personal laboral fix i eventual, i que ha estat informat
favorablement per aquesta regidora,
Atès que el pressupost es presenta equilibrat, que es compleixen totes les
formalitats legals i conté la documentació suficient i necessària, d'acord amb
allò que disposa el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i
legislació concordant,
Al Ple de l'ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar el Pressupost municipal únic d'aquest ajuntament per a
l'exercici de 2012 i el seu estat consolidat d'acord amb el següent:
ESTAT DE DESPESES
CAPÍTOL
A) OPERACIONS CORRENTS
1. DESPESES DE PERSONAL
2. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
3. DESPESES FINANCERES
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

EUROS
432.420,00
565.170,00
17.516,00
18.110,00
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B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. INVERSIONS REALS
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

492.010,00
573.600,00
2.700,00
105.085,00
2.206.611,00

ESTAT D'INGRESSOS
CAPÍTOL
A) OPERACIONS CORRENTS
1. IMPOSTOS DIRECTES
2. IMPOSTOS INDIRECTES
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5. INGRESSOS PATRIMONIALS
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

EUROS
510.000,00
12.000,00
278.860,00
355.800,00
19.200,00
558.566,00
439.768,00
0,00
32.417,00
2.206.611,00

Segon.- Aprovar, així mateix, les bases d'execució del pressupost, segons el
text redactat.
Tercer.- Aprovar la plantilla de personal que comprèn tots els llocs de treball
reservats a personal funcionari, laboral fix i eventual, segons els següent detall:
PLANTILLA DE PERSONAL
A) PERSONAL FUNCIONARI
1. Funcionaris d'habilitació nacional
- Una secretària-interventora
2. Escala d'administració general
- Una administrativa
B)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PERSONAL LABORAL FIX
Dos oficials de primera
Un peó
Una auxiliar administrativa
Una netejadora
Dues educadores infantils
Una directora de llar d’infants
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C)
1.
2.
3.
4.

PERSONAL LABORAL INTERÍ
Una educadora infantil
Un cap de brigada
Un peó
Un conserge

D) PERSONAL LABORAL TEMPORAL
1. Una educadora infantil
2. Una auxiliar administrativa
3. Una dinamitzadora sociocultural
4. Una monitora gent gran
5. Una treballadora familiar
6. Quatre netejadors/ores
7. Dos socorristes
8. Dos encarregats/ades piscina
Quart.- Sotmetre aquest pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de
personal a exposició pública, per un termini de quinze dies, mitjançant la
publicació dels corresponents anuncis en el Butlletí oficial de la província de
Barcelona i tauler d'anuncis de la corporació, a efectes d'examen i presentació
de possibles reclamacions, de conformitat amb allò que disposa l'article 169.1
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Cinquè.- Considerar definitivament aprovat el pressupost, les seves bases
d'execució i la plantilla de personal, sense necessitat d'adoptar un nou acord, si
durant l'esmentat termini no es presenta cap reclamació.
Sisè.- Publicar en el Butlletí oficial de la província de Barcelona, Diari oficial de
la Generalitat de Catalunya i tauler d'anuncis de la corporació, el resum per
capítols de l'esmentat pressupost, així com la plantilla de personal, una vegada
definitivament aprovats, en compliment d'allò que determina l'article 169.3 del
text legal abans esmentat.
Setè.- Trametre una còpia de tot l'expedient administratiu, definitivament
aprovat, a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació del Ministeri d'hisenda i
administracions públiques a Barcelona, d'acord amb allò que disposa l'article
169.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vilobí del Penedès, 30 de març de 2012.
Rosa Maria Gallego Via.
Regidora d’hisenda.-
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Pren la paraula senyora Gallego i diu que en l’elaboració del pressupost s’ha
intentat tenir coherència i reduir despeses atès que en aquests moments els
ingressos també pateixen reduccions. Com a exemple puntual diu que hi haurà
un estalvi del 30 per cent en el consum de la caldera de l’escola i la llar per la
instal·lació de la biomassa.
La senyora Gallego pregunta si algun regidor té alguna pregunta a formular.
Demana la paraula el senyor Raventós i diu que li agradaria que li comentés els
canvis que hi ha hagut en el personal, com ara el de la neteja. Respon el
senyor alcalde que no s’ha contractat a ningú, que l’únic que hi ha previst és
que atès que el contracte de l’empresa s’acaba, s’ha previst contractar personal
del municipi per fer aquesta feina. El senyor Raventós diu que això ja ho havia
proposat el seu grup. El senyor alcalde comenta que ja en el seu dia els havia
dit que segurament es faria així i que es contractarien persones del poble. El
senyor Raventós pregunta perquè no s’ha fet abans. Respon el senyor alcalde
que havien d’esperar a què acabés el contracte signat amb l’empresa. El senyor
Raventós pregunta si es farà difusió de la convocatòria casa per casa. El senyor
alcalde diu que sí. El senyor Raventós pregunta si podran estar en el tribunal
per seleccionar el personal. El senyor alcalde respon que el tribunal ha de ser
professional, que no hi poden haver polítics. El senyor alcalde pregunta a la
secretària si això és així, i la secretària ho confirma.
Intervé la senyora Vallès i pregunta si també s’ha fet d’aquesta manera per
contractar el personal que s’ha incorporat últimament. El senyor alcalde respon
que si es refereix a la senyora Soteras, i la senyora Vallès diu que sí i també a
la senyora Ballester. El senyor alcalde respon que en aquestos casos es van
haver de contractar per urgència, en el cas de la senyora Soteras perquè a la
senyora Socias li van atorgar la invalidesa i en el cas de la senyora Ballester,
perquè la persona que feia aquesta tasca va plegar d’avui per a demà.
En relació al personal que s’ha de contractar per a la neteja, el senyor alcalde
comenta que estaran més ben servits i serà més barat. El senyor Raventós diu
que si hi haguessin moltes persones que s’hi presentessin, es podria fer rotatiu,
i que troba que és bo donar opcions de treballar a la gent del poble. El senyor
alcalde comenta que seran tres persones a mitja jornada.
Seguidament, el senyor Raventós pregunta pel personal de la piscina. El senyor
alcalde diu que es farà exactament igual, que es passarà un paper per totes les
cases. Intervé el senyor Suriol i comenta que pel poble es diu que ja estan
llogats. El senyor alcalde respon que no hi ha ningú, que encara no s’ha fet la
selecció. El senyor Suriol diu que a veure si els que sortiran elegits seran els
mateixos que es diuen.
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A continuació el senyor Raventós pregunta per la partida de conservació de
camins i diu que potser s’hauria d’haver previst el mateix que es va gastar
l’últim any. El senyor alcalde respon que s’ha fet la mateixa previsió inicial que
havia l’any passat, i que per la raó que fos, l’any passat hi va haver més
episodis de pluges i ho va fer augmentar, però que això no és una ciència
exacta i d’entrada preveuen gastar això. El senyor Raventós comenta que hi ha
vàries partides en la mateixa situació: que es preveu menys despesa que el que
es va gastar. El senyor alcalde respon que a l’hora de confeccionar el
pressupost s’ha mirat el que s’havia destinat i el que es va gastar, i que el que
es preveu per a aquest any és el que s’ha passat. Intervé la senyora Gallego i
comenta que s’ha intentat reduir al màxim i que s’han retallat moltes partides.
El senyor Raventós diu que s’hauria d’haver fet un esforç en algunes partides,
però apostar pels manteniments.
Seguidament, el senyor Raventós pregunta per la partida de gas dels serveis
generals i diu que sobta la disminució. Respon el senyor alcalde que
l’ajuntament va amb bombes de calor, perquè la caldera es va espatllar i era
molt car posar-ne una de nova, i que ara només va amb gas el Local municipal.
A continuació, el senyor Raventós pregunta per la partida corresponent a
combustibles calefacció escola i llar d’infants, i comenta que al principi la
senyora Gallego ha dit que hi hauria un estalvi del 30 per cent amb la caldera
de biomassa i si mira la liquidació l’estalvi no és tan gran. Respon el senyor
alcalde que la llar d’infants nova té uns espais més grans que la vella i que els
càlculs els han fet enginyers. El senyor alcalde també informa que el preu del
pellet l’han tancat per un període de 5 anys, i que a diferència del gasoil no
oscil·larà.
Seguidament, el senyor Raventós pregunta per les activitats culturals. La
senyora Gallego diu que correspon a l’aula de cultura i que s’han eliminat
classes perquè hi ha hagut menys demanda, també diu que té contrapartida en
els ingressos.
El senyor Raventós pregunta per la partida de festes. La senyora Gallego
respon que es contemplen la festa major, l’Onze de setembre i altres festes.
Intervé la senyora Bernabé i comenta que s’ha retallat moltíssim i que s’està
treballant perquè la festa major sigui molt digna amb menys diners. El senyor
Raventós comenta que sobta que l’any passat es gastessin 45.000 euros, molt
per sobre dels 30.000 pressupostats inicialment, i que aquest any només se
n’hagin pressupostat 22.900,00. La senyora Gallego diu que l’any passat hi va
haver en aquesta partida la festa del 25 aniversari del Local municipal. La
senyora Bernabé comenta que justament perquè no pugi tant és que s’està
retallant.
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Seguidament, el senyor Raventós també pregunta per la partida corresponent a
extraescolars, que l’any passat es van gastar 12.000 euros i aquest any es
pressuposten 8.000. La senyora Bernabé diu que s’ha filat més prim que es té
previst reduir despeses i fins i tot els sous dels monitors.
A continuació, el senyor Raventós comenta que la partida de l’OGT l’any passat
estava pressupostat en 16.000 euros, es van suplementar 12.000 més i aquest
any es pressuposten 23.591 euros. La secretària explica que és degut a què hi
havia el premi de cobrança de les quotes urbanístiques d’un propietari del SAU5, i que part d’aquest premi s’ha girat dins l’any 2012. El senyor Raventós
comenta que li sembla que són molts diners i que potser se’n podria prescindir i
fer els rebuts i la cobrança des de l’ajuntament, com s’havia fet temps enrere.
El senyor Raventós també pregunta perquè unes patides són objecte de
modificacions de crèdit i d’altres no, essent que també els hi faltaria crèdit per a
les despeses que tenen. La senyora Gallego respon que algunes es cobreixen
amb la vinculació. El senyor Raventós diu que un exemple d’això que diu seria
l’energia elèctrica dels serveis generals. La senyora Gallego diu que és un tema
de vinculació.
Abans de continuar, el senyor Raventós diu que vol agrair en nom del seu grup
la importància que l’equip de govern ha volgut donar al pressupost amb la
celebració d’aquest Ple amb un únic punt del dia i el temps que els han donat
per estudiar-lo.
Continua el senyor Raventós preguntant per la recollida d’escombraries i si
l’import que figura en la partida és el que costa el servei, perquè els ingressos
pugen més. La senyora Gallego diu que sí, que és el que cobra la Mancomunitat
per fer el servei. Sobre els ingressos, la secretària explica que s’hi aplica sobre
el cost el tant per cent del previ de cobrança de l’OGT i el manteniment del
padró per part del personal administratiu. Intervé el senyor alcalde i comenta
que el pagament s’ha fraccionat en tres terminis. El senyor Raventós diu que
s’ha fet així perquè no es noti la pujada. El senyor alcalde respon que no és així
com diu el senyor Raventós, sinó que ha estat per facilitar el pagament als
contribuents.
El mateix, diu el senyor Raventós, passa amb la taxa de clavegueram i pregunta
que és el que s’imputa en aquest tribut. La secretària explica que la despesa
està repartida en diferents partides, des d’hores de la brigada municipal, a
lloguer de maquinària per desembussos, i el material de manteniment i
reparació. La secretària també diu que tant de la recollida d’escombraries com
del clavegueram hi ha els corresponents estudis econòmics. El senyor Raventós
diu que es reparteix la despesa per justificar la pujada.
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Seguidament, el senyor Raventós pregunta per diverses inversions del capítol 6.
Pregunta per la climatització de les oficines municipals. El senyor alcalde respon
que es va trencar la caldera i s’han posat bombes de calor, que tant serveixen
per a la calefacció com per a refredar.
A continuació pregunta pel wi-fi. Respon el senyor alcalde que s’ha instal·lat
una antena a Cal Boter que dóna connexió a la sala de joves i a Cal Boter. La
senyora Vallès pregunta si les entitats tenen la contrasenya. Respon la senyora
Gallego que s’ha proporcionat a totes aquelles que ho han demanat.
Seguidament, pregunta pel projecte d’infraestructura informàtica de
l’ajuntament. El senyor alcalde respon que està previst instal·lar un servidor i
posar els ordinadors en xarxa i també l’adquisició d’algun ordinador, però que la
partida més grossa correspon al servidor i la xarxa.
Per últim, el senyor Raventós pregunta per les quotes de leasing, que són
sensiblement més baixes que l’any anterior. La secretària explica que la quota
del mes de maig serà l’última i que correspon a l’escombradora.
Seguidament, i pel que fa al capítol d’ingressos, el senyor Raventós pregunta si
l’import previst per a l’IBI correspon a la pujada de l’ordenança. La secretària
explica que hi ha previst aquest increment i el que determina el Reial decret llei
estatal.
El senyor Raventós comenta que sobta que hi hagi imports tant grans en altres
ingressos diversos. La secretària explica que l’Ordre que regula l’estructura dels
pressupostos municipals no té un ventall gaire gran pel que fa als ingressos i
que alguns dels que cobra l’ajuntament de Vilobí no tenen un concepte on
imputar-los i per això s’han de comptabilitzar en aquest.
Per acabar, el senyor Raventós diu que insisteix en què caldria dotar amb més
diners les partides corresponents a manteniment i conservació i que hi ha una
pressió fiscal molt elevada que carrega els costos sobre els veïns. També diu
que cada vegada hi ha més gent afectada per la crisi, que no té feina, gent
vídua. Per últim conclou demanant a l’equip de govern que es traspassi al seu
grup fins a final de mandat, la regidoria d’hisenda, i que ells es comprometen a
fer un pressupost que no afecti tant la pressió fiscal sobre el conjunta del
veïnat.
El senyor alcalde respon a la petició que no. Sobre el pressupost, diu que és un
pressupost ajustat a la realitat i que els increments s’han fet amb mesura. El
senyor Raventós diu que s’ha fet un pressupost per anivellar. El senyor alcalde
diu que no entén com pot incrementar el manteniment i la conservació i al
mateix temps disminuir els impostos. El senyor Raventós respon que si li dóna
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la regidoria li ho demostrarà, perquè es tracta de saber treure d’un cantó per
posar-lo en un altre que convé més, sense fer pujades que afecten a tots els
veïns de Vilobí.
El senyor alcalde diu que és un pressupost ajustat i atès que no hi ha més
preguntes, el sotmet a votació.
La proposta d’aprovació del pressupost per a l’exercici 2012 és aprovada amb
cinc vots a favor (regidors del Grup municipal socialista) i tres en contra
(regidors del Grup municipal de C. i U.).
I no havent més assumptes que tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió a les
vint-i-dues hores i vuit minuts, per a constància de la qual s'estén la present
acta que signa el senyor alcalde i que certifico jo, la secretària, que en dono fe.
L'alcalde,

Francesc Xavier Edo Vargas

La secretària,

Maria-Carme Piñas Delgado
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