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PLE 28/12/2015 
 
APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER A 
L’EXERCICI 2016 (EXP. 166/2015-S). 
Un cop examinat l’expedient referent al Pressupost General econòmic de 2016 
juntament amb les seves bases d’execució i la plantilla del personal de la  Corporació. 
 
Atès que els crèdits consignats en el Pressupost de despeses corresponen 
convenientment a les necessitats a que són destinats. 
 
Atès que pel que es refereix al Pressupost d’ingressos també han estat calculats en 
funció de les previsions estimables. 
 
Vist què el mateix compleix amb allò que disposa l’article 168.4 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 39/88 de 28 
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals i amb l’article 18-4 del Reial Decret 
500/1990 de 20 d’abril. 
 
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció sobre el compliment de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenilitat Financera. 
 
D’acord l’esmentat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.-APROVAR INICIALMENT el pressupost econòmic per a l’exercici 2016, el 
qual importa en l’estat de despeses i ingressos respectivament, la quantitat de dos 
milions vuit-cents dinou mil cinc-cents euros (2.819.500,00 € ), així com les bases 
d’execució del mateix i la plantilla de la Corporació. El detall del pressupost és el que 
segueix: 
 
INGRESSOS 
 
CAP I  IMPOSTOS DIRECTES                      1.252.000,00 
CAP II  IMPOSTOS INDIRECTES             10.000,00 
CAP III  TAXES I ALTRES INGRESSOS                   557.411,00 
CAP IV  TRANSFERÈNCIES CORRENTS                666.725,00 
CAP V  INGRESSOS PATRIMONIALS           12.000,00 
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CAP VI  ALIENACIÓ D’INVERSIOS REALS                                      0,00  
CAP VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL                    311.364,00 
CAP VIII  ACTIUS FINANCERS                                0,00 
CAP IX  PASSIUS FINANCERS                       0,00 
 
  TOTAL                      2.819.500,00€ 
 
DESPESES 
 
CAP I   DESPESES DE PERSONAL         750.626,00 
CAP II    DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS                          1.460.499,00 
CAP III  DESPESES FINANCERES                             600,00 
CAP IV  TRANSFERÈNCIES CORRENTS        280.275,00 
CAP VI  INVERSIONS REALS                     327.500,00 
CAP VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL                              0,00 
CAP IX              PASSIUS FINANCERS                                      0,00 
  

TOTAL                             2.819.500,00€ 
 
 
SEGON.-SOTMETRE aquest acord al tràmit d’informació pública, mitjançant la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes del municipi, durant 
un termini de quinze dies hàbils, d’acord amb l’article 169.1 del Real Decret Legislatiu 
2/2004. 
 
TERCER.- En cas que durant l’abans esmentat termini no es presentin reclamacions o 
al·legacions considerar-lo aprovat amb caràcter definitiu, procedint la seva publicació a 
nivell de capítols. 
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PLE 28/12/2015 
 
APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA TAULA DE TREBALL DE LA ZONA 
URBANA LA BLEDA (EXP. 146/2015-S). 
La Bleda és un assentament amb classificació de sòl urbà del municipi de  Sant Martí 
Sarroca que encara preserva la tipologia de barri agrari amb una població disseminada.  
 
El desenvolupament urbanístic actualment dissenyat per La Bleda ha obtingut el rebuig 
i l’ oposició de gran part dels veïns del barri des dels seus inicis i ha esdevingut un 
conflicte que perdura en el pas del temps i que incideix en la convivència del veïnat del 
barri. 
 
Aquest Equip de Govern es fa càrrec de la importància d’ aquest conflicte i té la 
voluntat de treballar junt amb el conjunt del veïnat per tal d’ arribar a una solució 
econòmicament viable i que respecti i reconegui les singularitats paisatgístiques i la 
tipologia rural de La Bleda. 
 
Per aquest motiu es crea la següent Taula de Treball: 
 
Capítol I. Creació, naturalesa jurídica i objectius. 
 
Article 1.- Creació. 
 
Es crea la Taula de Treball de la Bleda amb l’ objectiu d’ establir un diàleg entre l’ 
Administració local i les persones afectades pel desenvolupament urbanístic vigent al 
barri, per tal d’arribar a una solució del conflicte existent.  
 
Article 2.- Naturalesa jurídica. 
 
La Taula de Treball és un òrgan complex, on intervé l’ Administració local, de caràcter 
deliberatiu, per a la participació del conjunt del veïnat i dels seus representants legals 
en el futur urbanístic del barri i adscrit a la Regidoria d’ Urbanisme. 
 
Article 3.- Objectius. 
 
Els objectius de la Taula de Treball són els següents: 
 
3.1.- Fomentar la participació del veïnat en el model urbanístic del barri. 
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3.2.- Sensibilitzar a tot el municipi del conflicte existent a La Bleda. 
 
3.3.- Recollir i fer propostes per donar resposta a les necessitats específiques dels 
afectats per la Urbanització de  La Bleda. 
 
Capítol II. Òrgans de la Taula de Treball. 
 
Article 4.- Òrgans. 
 
La Taula de Treball estarà formada per un únic Grup de Treball. 
 
Article 5.- Formaran part del Grup de Treball: 
 

- L’ equip de govern, representat pel Regidor d’ Urbanisme. 
- Els veïns inclosos en la zona urbana que manifestin per escrit a l’ Ajuntament la 

seva voluntat de participar en aquesta Taula, en el termini de dos mesos des de 
la notificació de la constitució de la taula. 

- Les associacions que representin veïns inclosos en la zona urbana afectada 
podran participar amb veu però sense dret a vot. 

- Un representant dels Grups Municipals a l’ oposició. 
 
Cada participant del Grup de Treball podrà assistir acompanyat d’ un assessor extern. 
 
També podran assistir a les sessions de la Taula de Treball, en condició de convidats,  
aquelles persones que el Grup de Treball consideri adient. 
 
Capítol III.- Funcionament de la Taula de Treball. 
 
Article 6.- Presidència del Grup de Treball. 
 
El president  del Grup de Treball serà el Regidor d’ Urbanisme. 
 
La presidència del Grup de Treball assumeix les següents funcions: 
 

a) convocar i presidir les reunions 
b) determinar l’ ordre del dia de les reunions 
c) dirigir les reunions 
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Article 7.- Freqüència de les reunions del Grup de Treball. 
 
Les reunions es celebraran, com a mínim, un cop cada dos mesos.  
 
Article 8.- Funcionament. 
 
En el moment de la constitució de la taula de treball els participants assistents triaran 
d’entre els seus membres un/a secretari/a encarregat d’aixecar acta de cada una de les 
reunions que se celebrin i de reflectir el sentit de les votacions que s’escaiguin. 
 
Les deliberacions del Grup de Treball tenen l’ objectiu de cercar el consens mitjançant l’ 
argumentació de les possibilitats urbanístiques que es poden donar al barri de La Bleda 
de tots els participants. Les conclusions tindran caràcter  vinculant condicionades a la 
seva viabilitat econòmica i tècnica. 
 
Les decisions de la Taula de Treball es prendran, preferentment, per consens. En cas de 
no ser possible arribar al consens, les decisions s’ adoptaran per majoria dels dos terços 
dels participants. Els propietaris inclosos dins la zona urbana tindran dret a un vot per 
propietat afectada. Les associacions que representin propietaris afectats, tindran veu 
però no vot. 
 
Article 9.- Drets de les persones membres de la Taula de Treball. 
 
Les persones membres de la Taula de Treball tenen dret a : 

9.1 Sol·licitar la introducció de punts de l'ordre del dia de cada sessió. 

9.2  Accedir a la documentació administrativa necessària per exercir les seves funcions, 
que estigui en poder de l’ Ajuntament, quan tingui relació amb algun dels punts de 
l'ordre del dia. 
 
 
10. Període de vigència i extinció. 
El període de vigència de la taula de treball de La Bleda és coincident amb el període 
d’aquesta legislatura,és a dir, fins a 2019. Tanmateix, es pot extingir amb anterioritat si 
s’arriba a una acord satisfactori per a les parts implicades. 
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No obstant això, es podrà acordar una pròrroga de la seva vigència pel termini de dos 
(2) anys si els participants així ho decideixen amb el quòrum de 2/3. 
 


