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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE      ﾧ
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 8 DE JUNY DE 2017

A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les vint hores  i set minuts del 
dia vuit de juny de 2017, sota la presidència de l’Il.ltre. Sr. Alcalde  Josep Lara Tristante, es 
constitueix el Ple de l'Ajuntament a l'efecte de celebrar sessió ordinària en primera convocatòria.

Assisteixen a l'acte els Regidors Sr. Boris Lapuerta i Coll, Sr. Marc Calmet i Calveras, el Sr. 
Ferran Sayes Jato i la Sra. Anabel Franco i Santos. 

Excusen la seva assistència les regidores Sra. Joana Freixa Codina i Sra. Olga Saus Marginet.

Actua  com a  Secretària de la Corporació N’Elizabeth Benítez Vilajuana. 

Comprovat que el quòrum d'assistència acompleix allò que disposa l'article 98.c) 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, el  Sr. Alcalde obre la sessió.

Amb caràcter previ, el Sr. Alcalde en nom de l’equip de Govern de l’Ajuntament de Guardiola 
vol donar el seu condol al regidor Sr. Ferran Sayes, per la mort de la seva mare.

1) PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER 2017

Atès que en la tramitació per a l’elaboració del pressupost municipal per a l’exercici econòmic 
de 2017 s’han seguit els requisits que exigeix la legislació vigent.

Atès que en el projecte de pressupost s’hi contenen els crèdits necessaris i imprescindibles per 
a l’execució de la correcta gestió municipal i l’atenció dels serveis a càrrec de l’Ajuntament, així  
com per atendre totes les obligacions reconegudes per la Corporació, els quals es nodriran dels 
ingressos pressupostats, calculats en base als drets reconeguts a favor de la Corporació, els 
tributs, els impostos i preus públics aprovats.

Atès que en la relació de llocs de treball que integren la plantilla municipal estan contemplades 
totes les places creades reglamentàriament, amb la seva dotació econòmica corresponent pels 
conceptes que s’hi contenen.

Atès  que  en  les  bases  d’execució  del  pressupost  es  regulen  exhaustivament  els  tràmits  i  
procediments per l’execució efectiva de la gestió municipal i el control pressupostari.

Vist l’informe favorable emès per la Secretària-Interventora.

El  Ple de l’Ajuntament, per unanimitat ACORDA:

1r.- APORVAR de forma inicial el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici econòmic 
de 2017, el resum del qual és com segueix:

PRESSUPOST D’INGRESSOS PRESSUPOST DE DESPESES 
CAPÍTOL I 547.609,00 CAPÍTOL I 386.635,00

CAPÍTOL II 7.006,00 CAPÍTOL II 585.845,00
CAPÍTOL III 265.978,00 CAPÍTOL III 5.900,00
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CAPÍTOL IV 375.000,00 CAPÍTOL IV 101.600,00
CAPÍTOL V 3.106,00 CAPÍTOL V 5.500,00

CAPÍTOL VI 0,00 CAPÍTOL VI 118.399,00
CAPÍTOL VII 73.680,00 CAPÍTOL VII 0,00

CAPITOL VIII 0,00 CAPITOL VIII 0.00
CAPITOL IX 0,00 CAPITOL IX   68.500,00

TOTAL 1.272.379,00 TOTAL 1.272.379,00

2n.- APROVAR la plantilla de personal que es contempla en l’expedient del pressupost.

3r.- APROVAR les Bases d’execució del pressupost.

4t.-  EXPOSAR al públic per  termini  de quinze dies, previ  anunci  en el  Butlletí  Oficial  de la 
Província i en el tauler d’anuncis de la Corporació, l’esmentat pressupost, els efectes d’examen 
i possibles reclamacions.

5è.- CONSIDERAR definitivament aprovat el pressupost si transcorregut el termini d’exposició 
pública no s’haguessin presentat reclamacions, entrant en vigor una vegada s’hagi complert 
allò que disposa l’Article 112.3 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local i l’Art. 169.1 del  
text refós de  la Llei reguladora de les hisendes locals.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria simple, amb 3 vots a favor dels 
regidors de CIU i l’abstenció dels 2 regidors de Junts per Guardiola.

En el torn de debat el Sr. Alcalde informa que és un pressupost possibilista, molt similar al de 
l’any passat. Que un pressupost no és res tancat, que és una base d’intencions i mica en mica 
es va treballant es van fent les modificacions pertinents.

Afegeix que s’ha demanat la presència de la Imma per si tenen alguna consulta o algun dubte  
que vulguin aclarir.

El Sr. Ferran Sayes manifesta que es va convocar el Ple el dilluns, i que ja saben que l’Olga no 
hi ha pogut anar i que creuen que s’hauria de mirar de fer de manera que tothom hi pogués ser 
i si pot ser, deixar més dies per examinar l’expedient.

El Sr. Alcalde manifesta que la Imma és a la seva disposició per qualsevol dubte que puguin 
tenir.

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 20.12 h, de tot el qual  
s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe. 
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