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AJUNTAMENT
DE LA VILA DE
LA BISBAL DEL PENEDÈS

43717 La Bisbal del Penedès
(Baix Penedès – Tarragona)
Tel. 977688438 - Fax 977109672

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
LA BISBAL DEL PENEDÈS CELEBRADA EL DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2014.
La Bisbal del Penedès, 21 de novembre de 2014.
Al Saló de Plens, es reuneixen en sessió extraordinària els membres del Ple, sota
la presidència de l’Il·lm. Sr. Josep M. Puigibet Mestre (ERC-AM), Alcalde de la
Corporació i President d’aquest Ple i amb l’assistència de:
Sr. Joaquín Rivas Piqueras (ERC-AM)
Sra. Montserrat Mestre Farrerons (ERC-AM)
Sra. Mónica M. Pérez Garrido (ERC-AM)
Sra. Pilar Verdún Vives (ERC-AM)
Sra. Juana Reina Torres (ERC-AM)
Sra. Ma. Carmen Burgos Rodríguez (CIU)
Sr. Agnès Ferré Cañellas (CIU)
Sr. Ferran M. Garcia Escobar ( CIU)
Sr. Pere Saumoy Bundó (CIU)
Sr. Lluis Latorre Cabrerizo ( PSC-PM )

Actua com a secretari el Sr. Christian Riverola i Romero, secretari-interventor de
la Corporació.
L’alcalde obre la sessió plenària:
Són les 10h del matí i hi ha número suficient de regidors per constituir el ple, per
tant queda constituït.
L’objecte de la reunió és la celebració d’una sessió extraordinària del Ple de
l’Ajuntament, segons l’ordre del dia que tot seguit es transcriurà.

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ PRESSUPOST 2015
El Secretari llegeix la proposta.
L’Alcalde dóna el torn de paraula al regidor del PSC-PM, Sr. Latorre que
manifesta que votarà a favor, ja que amb la documentació que si li ha lliurat i amb
els dubtes que tenia, han estat aclarits prèviament a la celebració d’aquest ple.
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L’Alcalde dóna el torn de paraula al regidor de CIU, Sr. Saumoy, que manifesta
que no té cap confiança en aquest pressupost, atès al reiterat incompliment que
durant l’exercici es produeix i els dubtes que li genera, considera que és un
pressupost avorrit sense ambició, amb baixades pressupostàries des del 2011.
Sobre el contingut i l’informe del senyor Alcalde esmenta que no es dona cap
explicació de bens corrents i serveis; sobre préstecs, no s’explica cap préstec,
quin són els préstecs, s’adjunta un quadrant amb 3 que no quadren les sumes,
per exemple en operacions no financeres, operacions corrents.
L’Alcalde li recorda que ha consumit els seus 3 minuts d’intervenció i que vagi
acabant. El senyor Saumoy (CIU), vol que es faci constar en acta que per parlar i
discutir sobre aquest tema tan important, no són suficients els 3 minuts.
Al haver finalitzat els 3 minuts, l’Alcalde li retira l’ús de la paraula.
L’Alcalde dóna el torn de paraula al regidor d’ERC, Sr. Rivas, que manifesta que
votarà a favor, atès que com a membre de l’equip de govern local ha participat en
l’el.laboració del pressupost i en les seves propostes.

A continuació es sotmet el punt a votació amb el següent resultat:
Vots a favor: 7 vots 6 (ERC) i 1 (PSC-PM)
Abstencions: 4 (CIU)

Quedant aprovat el punt tal con segueix:

1. APROVACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2015

ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2015
L’interventor i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes favorables que
figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.
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FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la
legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els
pressupostos dels organismes i empreses que l’integren, conformement als seus
estatuts o al document fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els
articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a
23 del RD 500/90 i els articles 11 i ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant,
S’ACORDA:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2015 d’acord amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute
públic; el qual, resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents
organismes i empreses que l’integren, és el següent:

Capítols
INGRESSOS
1
2
3
4
5
6
8
9
TOTAL

2015
2.057.250,00
150.000,00
644.500,00
840.900,00
20.600,00
0,00
7.000,00
0,00
3.720.250,00

Capítols
DESPESA
1
2
3
4
5
6
8
9
TOTAL

2015
1.096.351,00
1.482.210,45
135.424,00
151.500,00
14.745,47
83.500,00
7.000,00
749.519,08
3.720.250,00
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2. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no
financera per l’Ajuntament, per import de 4.003.501,83€,d’acord amb el següent
detall:

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Despesa no financera

Despesa no
financera
1.096.351,00
1.482.210,45
135.424,00
151.500,00
14.745,47
83.500,00
0,00
2.963.730,92

Regla despesa liquidació 2014
Regla despesa pressupost 2015
marge compliment regla de la despesa
marge compliment estabilitat

4.072.080,68
2.389.786,34
1.682.294,33
1.039.770,91

import màxim que pot augmentar el sostre de la
despesa, sempre que hi hagi finançament

1.039.770,91

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

4.003.501,83

3. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.
4. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de la corporació durant el
termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi
reclamacions.

MUNICIPI ADHERIT A LA VEGUERIA DEL PENEDÈS
Codi ELT núm. 4302870005
C.I.F. P4302800J

www.bisbalpenedes.com
info@bisbalpenedes.com

C/ Major, 21

AJUNTAMENT
DE LA VILA DE
LA BISBAL DEL PENEDÈS

43717 La Bisbal del Penedès
(Baix Penedès – Tarragona)
Tel. 977688438 - Fax 977109672

6. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà
en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen
l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

No havent més temes a tractar, la Presidència, dóna per finalitzada aquesta
sessió del Ple quan són les 10.18h del dia 21 de novembre de 2014, de la qual
n’estenc la present acta.

Christian Riverola i Romero
Secretari-Interventor
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