ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I PER URGÈNCIA CELEBRADA PEL
PLE MUNICIPAL DEL DIA 30 DE DESEMBRE DE 2015.NÚMERO 9:
ASSISTÈNCIA:
Regidors:
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SRA. VANESA OLIVART ROSICART
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSE ARNÓ MORA
SRA. MARIA LLUÏSA GRANERO MURGADES
SR. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
SR. IGNASI COMELLA CLAVERO
SR. JAUME NIUBÓ PERA
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SRA. LAIA MARTÍ CACHO
SR. CARLOS NICOLÀS ARFELIS

Secretari Accidental: Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau
A Almacelles, essent les 19,30 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen i la de
l’interventor interí, en Lluís Bordes Capdevila; s’inicia, doncs, la sessió plenària
a l’Auditori del Centre Cultural com a seu provisional, d’acord a l’ordre de les
propostes que es detallaran.
Acte seguit, i per disposició de l’Alcaldia, s’entra directament al punt primer de
l’Ordre del Dia que disposa el següent:
A continuació, el Sr. Alcalde, en tractar-se d’un Ple per urgència, proposa que
es voti abans de passar a l’Ordre del Dia, sobre la urgència de la convocatòria.
Per disposició de l’Alcaldia, el Sr. Interventor motiva la urgència del Ple en el
què, tal com ja es va fent cada any, cal que a la vista de les dades certes dels
ingressos i de les despeses de 2015, es facin les modificacions de pressupost
adient en funció de totes les despeses que es preveuen a la vista dels

ingressos reals, cosa que no es podria fer a partir de l’1 de gener, ja que
entraria en vigència el pressupost prorrogat de 2016.
En la fase de deliberació, el portaveu del PP, fa constar que votarà en contra ja
que tal com consta en l’informe de Secretaria no hi ha en l’expedient una
motivació, així com que no s’ha convocat amb dos dies d’antelació, ni tampoc
hi ha cap informe que validi jurídicament l’expedient.
El portaveu del PSC, manifestarà que el seu grup també votarà en contra, fent
seves les consideracions del PP i afegint que no és urgent, al seu parer, ja que
es podia haver fet setmanes abans, a la vista de les partides.
El portaveu d’ERC considera vàlides les consideracions dels seus companys,
fent constar que votarà en contra atès que, a més, els hi falta informació ja que
bona part d’aquesta no se’ls ha facilitat fins fa poc més de 5 minuts.
La portaveu d’Almacelles Lliure, fa constar que votarà en contra de la urgència
atès que com es diu en l’informe del mateix Secretari, no s’ha convocat amb
l’antelació obligada i considera que caldria haver-ho fet passades les festes de
Nadal. Afegeix la mateixa portaveu que ahir va demanar la documentació
justificativa i que encara no l’ha rebuda.
El Sr. Alcalde considera que els regidors han tingut 45 minuts de Comissió
Informativa per estudiar les propostes, que el Ple es va convocar el dilluns i
que, per tant, han tingut dimarts i dimecres per examinar les propostes, a més
de les reunions amb l’Interventor que els ha assessorat. Afegeix el Sr. Alcalde
que el Ple es podia haver fet el dia 31, si bé l’impediment que el Sr. Secretari
tenia concedits dies de llicència per assumptes propis ho va fer inviable.
Per acabar, fa constar el Sr. Alcalde, que de problema real no n’hi ha hagut
cap, i que el contingut de les propostes no són més que canvis de partides,
havent convocat el Ple quan l’àrea econòmica ho havia plantejat.
Sotmesa a proposta la votació de la urgència, aquesta és aprovada amb 7 vots
a favor dels regidors de CiU i amb 6 vots en contra dels regidors d’ERC, PSC,
PP, Poblem i Almacelles Lliure.

1.- Aprovació de l’acta de Ple de data 24 de novembre
de 2015
Fa constar el seu vot en contra els portaveus i regidors dels grups d’ERC i
Almacelles Lliure. S’abstenen els regidors de Poblem i els del PSC. Finalment,
resta aprovada amb els 8 vots a favor dels regidors de CiU i PP.

2.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia per assabentar als reunits:
201/15
202/15
203/15
204/15
205/15
206/15
207/15
208/15
209/15
210/15
211/15
212/15

Convocant Ple ordinari dia 24 de novembre.
Convocant Comissió Informativa Ple dia 24 de novembre.
Nomenant representants de l’Admó. per a les eleccions Generals del dia 20 de desembre.
Aprovant modificació de crèdit 05/15 del Pressupost.
Aprovant distribució de les indemnitzacions personal col·laborador i altres Eleccions Grals.
Autoritzant ús de l’Auditori del Casal per fer míting preelectoral grup d’ERC.
Adjudicant al Banc de Santander concertació pòlissa de Tresoreria per 400.000 euros.
Autoritzant instal·lació parades de propaganda electoral al Mercat del grup del PP.
Designant als lletrats Rodríguez Ros defensa contenciós 462/15 presentat per Aquàlia.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persones amb disminució conductor Lluís Castelló Ortiz.
Renovant certificat T-CAT per a la treballadora Sra. Begoña Andrés Altaba.
Aprovant nou conveni de col·laboració entre l’Aj. d’Almacelles i Diputació BCN d’accés al GIA.

3.- Modificació de crèdits 08/2015, del pressupost de
l’Ajuntament, en la modalitat de transferència de
crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despeses
Es dóna lectura a la següent proposta:
“En relació amb l’expedient relatiu a la transferència de crèdits entre aplicacions
de despeses de diferents àrees de despeses que no afecten a baixes i altes de
crèdits de personal, emeto la proposta de resolució, de conformitat amb el que
estableix l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, emeto la següent proposta, en base als següents,

ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Davant l’existència de les despeses que no es poden demorar fins a
l’exercici següent per a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de
la Corporació és insuficient i no ampliable, i davant la necessitat d’efectuar
transferències de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent no
compromeses pertanyents a diferent àrea de despesa que no afecten a baixes i
altes de crèdits de personal.

LEGISLACIÓ APLICABLE
— Els articles 169, 170 i 172 a 177 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 40 a 42 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I, del Títol VI, 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, en matèria de Pressupostos.
— L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals.
— Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera
amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual es Dicten Mesures per al
Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’Estructura
dels Pressupostos de les Entitats Locals.

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb
la Legislació aplicable, per això, de conformitat amb allò que estableix l’article
175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
qui subscriu eleva el següent,

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 08/2015, en la modalitat
de transferència de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despeses,
d’acord amb el detall següent:

Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació Pressupostària
49100
22799
92000
22100
92000
22799

Descripció
Treballs realitzats per altres empreses
Energia Elèctrica
Treballs realitzats per altres empreses
TOTAL DESPESES

Euros
5.000,00
7.200,00
19.000,00
31.200,00

Baixes en Aplicacions de despeses
Aplicació Pressupostària
01100
01100
16210

31000
31100
62500

Descripció

Euros

Interessos de Préstecs
13.000,00
Despeses Formalització, Modificació i Cancel. 4.000,00
Mobiliari Urbà
1.200,00

33700
33700
33701
34200

62300
62500
20302
78000

Maquinària, Instal. Tècniques i Utillatge
Mobiliari
Lloguer Pel·licules Cinemes
Transf Capital EFAC
TOTAL DESPESES

200,00
1.000,00
10.000,00
1.800,00
31.200,00

SEGON: Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats1 podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a
resoldre-les.
Si el Dictamen que la Comissió eleva al Ple coincideix amb la proposta anterior,
qui subscriu informa, en compliment de l’article 54 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de Règim Local, que aquest Dictamen s’adequarà a la
Legislació aplicable”.
Per part del Sr. Interventor, es fa constar que com tota modificació de
pressupost no es tracta de basar-les en l’existència de factures pendents sinó
que és una mera previsió de despeses.
El regidor i portaveu del PSC fa constar que, tot i que tècnicament estigui ben
plantejada la modificació, el que ha trobat a faltar és poder veure la
documentació que obliga a consignar, per exemple, 19.000 euros a la partida
de treballs realitzats per altres empreses. El Sr. Interventor fa al·lusió novament
a que el que es fa des d’Intervenció és una previsió, ampliant partides
genèriques i, de moment, no se sap si es gastaran o no.
El regidor i portaveu d’ERC fa constar que en les empreses sempre se sap el
que hi ha pendent de pagament i això –considera- s’hauria de donar igualment
en un Ajuntament.
La regidora d’Almacelles Lliure considera que els diners públics són diners de
tothom, destacant que els membres de l’oposició han vingut a fer la seva feina i
a veure les factures, i considera que –en aquest sentit- l’Ajuntament no ha estat
prou transparent. Afegeix, la mateixa regidora, que té instàncies per poder
examinar documentació, cursades des del mes de juny i que encara estan
pendents de contestar. Per citar un exemple, fa constar que ha demanat poder

examinar les factures carregades a la partida de treballs per a altres empreses i
que encara no ha rebut resposta.
Entén la regidora d’Almacelles Lliure, que altra cosa seria que la informació
econòmica li donés un funcionari de carrera, amb una actuació objectiva, cosa
que ara mateix no es dóna, ja que es fa per gent que ha estat contractada a
través de Decret d’Alcaldia, i que alguns van constar com a membres de les
llistes del partit que governa ara mateix a Almacelles.
Considera que si encara no se li han donat aquests contractes, amb més motiu
doncs, ha de dubtar que qui actua com a Interventor és personal tècnic i
objectiu.
Afegeix la regidora d’Almacelles Lliure que, aparentment, tot és molt bonic i tot
quadra, mentre que, en realitat, es constata que es va de bòlit, que el Secretari
no pot informar les propostes perquè li manca documentació i que ells venen a
demanar-la, no per caprici sinó perquè l’ha de conèixer el poble, i no se’ls hi
dóna.
Entén que si l’Interventor fa els números, ha de saber el que es compra i que
els regidors han de conèixer euro per euro tot el que es gasta. Fa constar que
suposa que la llum que es paga per les pistes del Pàdel estaran per aquí.
El regidor i portaveu del PP fa constar que hi ha poca coordinació entre el
personal i l’interventor, ja que no es pot gastar sense una previsió en el
pressupost per poder fer-ho.
El Sr. Alcalde contesta a les anteriors intervencions entenent que el tema del
control de les despeses no és pas tan complicat, ja que totes s’aproven per
Junta de Govern. Pel que fa al Pressupost considera que legalment es tracta
d’una previsió i que la mateixa llei permet fer modificacions de les partides, tal
com s’ha fet sempre, en funció de les necessitats que es vagin presentant
durant l’any.
En relació a la llum de les pistes de Pàdel, el Sr. Alcalde té constància que
s’han gastat 240 euros. Adreçant-se a la portaveu d’Almacelles Lliure li fa
avinent que es disposa d’una llista de totes les seves peticions i que en un 80%
estan contestades.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, 5 vots en contra dels regidors d’ERC, PSC, Poblem i
Almacelles Lliure i 1 abstenció del regidor del PP.

4.- Proposta de suplement de crèdit 9/2015 que s’ha de
finançar mitjançant majors ingressos
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Expedient número 09/2015, referent a la modificació de crèdit del pressupost
de despeses mitjançant suplement de crèdit.
ANTECEDENTS
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals
la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, cal
tramitar l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar mitjançant
majors ingressos del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les
disposicions vigents.
Despeses a finançar
Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

16500-22112

SUBMINISTRE MATERIAL ELÈCTRIC

18.000,00

16100-22500

CÀNON AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

27.321,87

92000-22002

MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE

6.000,00

92000-22400

ASSEGURANCES

4.678,13

92000-22700

NETEJA

4.400,00
60.400,00 €

Total altes crèdits :

Finançament que es proposa:
1) Majors Ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent:
Partida

Nom

Import

20.000,00 €

29000

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL. I OBRES

30200

SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES

31200

TAXA LLAR INFANTS

20.000,00 €

45080

SUBV. CORRENTS DE LA GENERALITAT CATALUNYA

12.700,00 €

55300

CONCESSIÓ NINXOLS

Total Majors Ingressos:

3.000,00 €

4.700,00 €

60.400,00 €

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació
no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de
l'expedient de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions
o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament
amb majoria simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les entitats locals ajustaran
els seus pressupostos, en l’àmbit de les seves competències, al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran obligades a elaborar, en el
termini dels tres mesos següents a l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de
desequilibri, un pla econòmic financer corrector a mitjà termini.

Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 09/2015 per import
de 60.400,00 €, que cal finançar mitjançant majors ingressos recaptats sobre
els totals previstos en el pressupost de la corporació.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les”.
Destaca el Sr. Interventor que una de les partides més importants serà la
necessària per poder atendre els pagaments de l’ACA per part de les
administracions, cosa que fins ara no es pagava i que, per tant, no hi havia
previsió al respecte.
Per part del regidor del PP fa constar que votarà en contra atès que si hi ha un
excés de recaptació per part de la Llar d’Infants, caldria traspassar-la al 2016 i
millorar la climatització.
El Sr. Interventor fa constar que no es tracta d’un superàvit, sinó d’una major
recaptació de la prevista, que disminuirà la important aportació que fa
l’Ajuntament ja que ens fem càrrec de tot el dèficit que no aporten els pares.
El regidor i portaveu del PP replica dient que no coneix encara l’informe
econòmic de la Llar d’Infants i fa constar que el Secretari no ha pogut informar
l’expedient. L’Interventor fa constar que la modificació té els requisits legals
preceptius.
El Sr. Alcalde considera que, com ha dit l’Interventor, la major recaptació de la
taxa servirà per rebaixar l’aportació municipal.
El portaveu d’ERC fa constar que el vot del seu grup serà en contra,
assenyalant que si estiguessin informats correctament abans del Ple,
segurament no hi hauria aquest tipus de discordances.
La regidora i portaveu d’Almacelles Lliure, considera que sembla que la tònica
és que l’Ajuntament pot gastar i que a finals d’any ja es regularitzarà. Destaca
que ha preguntat al Sr. Interventor sobre la causa de la present modificació
incrementant partides com les de material inventariable o assegurances i no ha
obtingut una explicació satisfactòria.

Respecte a l’increment de la taxa de la Llar d’Infants, la mateixa portaveu,
considera que els diners es podrien destinar a abonar mancances en la
mateixa Llar i no en altres llocs. Pregunta, també, si és cert que fa uns anys va
arribar una subvenció per a la Llar d’Infants i es va fer servir per pagar
despeses del Casal.
Pel que fa a l’excés de recaptació dels nínxols, la portaveu d’Almacelles Lliure,
considera que és lamentable el manteniment del Cementiri, i també sabem que
es va demanar una escala i es va dir que no hi havia diners. Per aquests
motius, el seu vot serà contrari a la proposta presentada.
El Regidor de Serveis fa constar que en el Cementiri hi ha 7 ó 8 escales a
disposició dels usuaris que les necessitin.
El Sr. Alcalde fa constar que el cànon de l’ACA cal pagar-lo des de fa poc i, per
tant, cal assignar despeses en el Pressupost que fins ara no estaven
determinades.
Pel que fa a la Llar d’Infants, manifesta el Sr. Alcalde, que aquest Equip de
Govern ha acordat rebaixar 30 euros per nen i mes.
Adreçant-se al portaveu del PP, el Sr. Alcalde li recorda que fa uns anys es va
assolir en la Llar d’Infants una inscripció de 90 nens, mentre que de dos anys
ençà aquest número d’infants inscrits ha disminuït fins a 40 degut a la crisi.
Considera el Sr. Alcalde que si l’economia es recupera les inscripcions poden
ascendir novament fins als 90 i aleshores l’aportació municipal haurà de passar
dels 90.000 als 150.000 euros.
Continua manifestant el Sr. Alcalde, adreçant-se al portaveu del PP, que cal
atendre a la gent gran, ja que molts dels avis s’han de portar a la Residència
pública i entén que l’Ajuntament els ha d’ajudar econòmicament.
Per acabar, el Sr. Alcalde fa constar que l’Equip de Govern continuarà donant
suport als avis, tot i que hagi de rebre crítiques. Destaca, finalment, que amb
motiu de les Festes de Nadal es va oferir uns dinars gratuïts a tots els avis que
es trobaven sols, fet que també ha suposat una despesa per al municipi.
Manifesta, doncs, que l’Equip de Govern continuarà amb aquestes polítiques
socials.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i els 6 vots en contra dels regidors d’ERC, PSC, Poblem,
Almacelles Lliure i PP.

5.- Proposta de suplement de crèdit del Patronat
Municipal d’Avis 1/2015 de crèdit del pressupost de
despeses mitjançant suplement de crèdit finançat a
càrrec al romanent líquid de Tresoreria per a despeses
generals i majors ingressos recaptats
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Expedient número 01/2015, referent a la modificació de crèdit del pressupost
de despeses mitjançant suplement de crèdit finançat a càrrec del Romanent
Líquid de Tresoreria per a despeses generals i majors ingressos recaptats
sobre els totals previstos en el pressupost corrent.
ANTECEDENTS
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals
la consignació és insuficient i no ampliable en el pressupost vigent del Patronat
Municipal d’Avis, i atès que es disposa de Romanent Líquid de Tresoreria per a
despeses generals i majors ingressos, es proposa tramitar l’expedient de
suplement de crèdit amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar
Suplements de crèdit:
Partida

Nom

23100-13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL

Proposta
d’increment
140.000,00

23100-21300 REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE

3.000,00

23100-22100 ENERGIA ELECTRICA

5.000,00

23100-22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS

5.000,00

23100-22799 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMP I PROFESSIONALS
23100-62500 INVERSIÓ NOVA MOBILIARI I ESTRIS

Total altes crèdits :
Finançament que es proposa:

10.000,00
3.500,00

166.500,00 €

2.- Majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent:
Econòmica

Nom

Majors
Ingressos

31100

SERVEIS ASSISTENCIALS

40.000,00

31101

CENTRE DE DIA

10.500,00

45080

ALTRES SUBVENCIONS CORRENTS DE L’ADMINISTRACIÓ

50.000,00
100.500,00 €

Total

2.- Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals:
Econòmica
87000

Nom
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

Total

Majors
Ingressos
66.000,00
66.000,00 €

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 169,170 i 172 a 177 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, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desplega el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació
no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de
l'expedient de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions
o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament
amb majoria simple.
4. Articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària
i Sostenibilitat Financera.

5. Articles 4.1, 15 i 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals, aquestes ajustaran els seus
pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos.
6. De conformitat amb el que estableixen l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la
qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals i la Resolució de 14 de
setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats
Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual es dicten Mesures per al Desplegament de
l’Ordre anteriorment mencionada.

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb
la Legislació aplicable.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 01/2015 del
Patronat Municipal d’Avis per import de 166.500,00 €, que cal finançar amb
Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals i majors ingressos
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les”.
Dóna compte el Sr. Interventor, que s’ha esperat a fer la modificació a finals
d’any, atès que en no haver-se posat en funcionament la nova Residència
d’Avis calia conèixer les dades objectives com són, entre d’altres, els sous i
salaris dels 8 nous treballadors i les substitucions per vacances. Detalla, d’altra
banda, que s’ha anat pagant atès que hi havia romanent de Tresoreria per fer
front a aquest tipus de despesa.
El portaveu del PP considera que entén que ara ja haurien d’estar pagades les
nòmines i que ha trobat a faltar un informe econòmic i més transparència, que
justifiqués la present modificació. Posa en dubte, finalment, si és sostenible la
nova Residència d’Avis a la vista de l’increment de la despesa.
El regidor i portaveu del PSC entén que la modificació ha arribat tard, a la vista
del moment en què es va fer el canvi de residència, doncs calia un informe
econòmic previ de previsió de despeses. Posa, també, en dubte, si legalment
és acceptable pagar despeses amb la partida exhaurida. Pregunta de què són

els 4.000 euros d’ingressos assistencials i en què consisteix la partida que es
modifica de treballs realitzats per altres empreses.
El portaveu i regidor d’ERC es reitera en que no veu correcte que les nòmines
es paguin sense consignació. D’altra banda, fa constar que el seu grup votarà
en contra, no tant pel contingut, sinó per la manca d’informació.
La portaveu i regidora d’Almacelles Lliure assumeix el que han dit els regidors
de l’oposició que han parlat anteriorment. Fa constar, a més, que hem passat a
una residència de luxe i solament cal veure com en 6 mesos s’ha augmentat en
166.000 euros el cost que ha de pagar el poble. Destaca que la despesa és per
pagar la nova plantilla que s’ha incrementat, si bé ningú sap com s’ha
contractat aquesta. En definitiva, considera que no se li ha donat una
justificació de les partides que s’incrementen.
Considera, a més, que s’ha de pagar el cànon de l’aigua i les despeses de la
llum però vol fer constar, expressament, que al seu parer, caldria retallar en
pedra, formigó i plantes de jardí, en judicis als veïns del poble, en projectes
inútils, en la contractació de l’advocat de la Shakira -de més de 200.000 euros-,
en dinars, en l’edició de la revista del Vilot, en escultures, en trucades al
Senegal i en el sou de l’alcalde.
El Sr. Alcalde contesta a la regidora d’Almacelles Lliure dient que ell també
retallaria moltes coses de les què se’n beneficia ella. Assenyala que aquesta
regidora ha fet afirmacions completament gratuïtes i sense argumentar,
especialment quan afirma que l’advocat que va defensar l’Ajuntament va costar
200.000 euros. Entén el Sr. Alcalde que la regidora hauria de tenir proves o
algun document que ho fonamenti, però en realitat no té res de tot això. És per
això que estima que la regidora d’Almacelles Lliure ha perdut tota la seva
credibilitat.
Esmenta, finalment el Sr. Alcalde, que en la confecció del nou pressupost tindrà
l’ocasió d’opinar sobre les seves preferències.
Adreçant-se al portaveu del PP, el Sr. Alcalde li fa constar que encara que la
nova Residència generi més despesa, també s’ha incrementat de 28 a 34 el
nombre de places i, per tant, passa com en la Llar d’Infants, que com més
padrins hi hagi més aportació municipal caldrà fer.
El portaveu del PP replica dient que el que va manifestar és que no se
subministra informació suficient per poder votar i que, d’altra part, tal vegada
fent una residència tota en planta baixa es podia haver disminuït el cost.

El Sr. Alcalde li recorda que el projecte de la nova Residència es va aprovar
amb la unanimitat de tots els regidors de la Corporació.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i els 6 vots en contra dels regidors d’ERC, PSC, Poblem,
Almacelles Lliure i PP.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 20,45 hores, de tot el qual estenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari

