ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 29 DE
NOVEMBRE DE 2007.- NÚMERO 14:
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

Sr. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:

Sr. JOSEP RAMON OLIVART VILASECA
Sr. JOSEP GÒDIA VISA
Sra. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
Sr. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
Sra. MONTSE PIQUÉ CLEMENTE
Sr. JOSEP RAMON MASCARILLA ARNÓ
Sr. FRANCESC TORRES ARNÓ
Sr. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
Sra. TERESA OLMO VILÀ
Sr. JAUME ALTISENT BERENGUER
Sr. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
Sra. MARIA JESÚS CACHO SERRANO

Secretari Accidental:

Sr. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 21 h. hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen, s’inicia la
sessió plenària d’acord a l’ordre de les propostes que es detallaran.

1.- Aprovació de l’acta de Ple, de data 8 de novembre
de 2007
Les actes resten aprovades per la unanimitat dels regidors presents en la
sessió plenària.

2.- Creació de la Societat de Responsabilitat limitada
municipal,
que
s'anomenarà
Societat
de
Desenvolupament i Gestió Urbanística d'Almacelles,
SL. Aprovació dels estatuts

El Sr. Alcalde ordena que el Sr. Secretari procedeixi a donar compte de la
proposta. El regidor portaveu, Sr. Francesc Torres, demana la paraula fent
constar que es tracta d’una qüestió d’ordre i per llegir un escrit.
Concedida la paraula, manifesta textualment l’esmentat regidor, que el grup del
PSC torna a mostrar la seva queixa per la manera en què es convoquen els
Plens i exposa el següent: Que el dilluns per la nit els va arribar la
convocatòria, i que el dimecres pel matí ell mateix va anar a les oficines de
l’Ajuntament per poder examinar la documentació de l’únic punt de l’Ordre del
Dia, i que el resultat va ser que la documentació no hi era per no estar acabat
l’expedient i, per tant, no va poder veure res. Al migdia, per telèfon, va parlar
amb el secretari el qual li va manifestar que l’expedient no estava acabat.
Finalment, a les tres de la tarda, li ha arribat la documentació. La llei de Règim
Local diu que en el moment de convocar un ple, tota la documentació ha
d’estar a l’abast dels regidors i això no passa en aquest Ajuntament.
Finalment, el mateix regidor, fa constar que aquest acte és el cúmul de moltes
vegades que els hi ha passat el mateix; entenent que això és una manca de
respecte al seu grup i a la gent que representa. Acte seguit, el portaveu del
PSC diu “és clar que com tenim la majoria absoluta, ho aprovarem igualment”, i
fa constar que aquest és el pensament que deu tenir el Sr. Alcalde i els seus
regidors. Per acabar, el Sr. Francesc Torres manifesta que el PSC ja està ben
tip d’aquesta manca de respecte i que per aquest motiu i en senyal de protesta,
els regidors del seu grup abandonaran la sala, reservant-se el dret d’emprendre
les accions legals que creguin adients contra l’Equip de Govern i el Secretari.
A l’abandonar la sala, el regidor portaveu del PSC fa entrega al Sr. Secretari de
l’escrit que ha llegit per a la seva posterior transcripció. Acte seguit, els quatre
regidors del grup del PSC abandonen la Sala on se celebra la sessió plenària.
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que aquest Ple està
afectat per defecte de forma i que, per tant, caldrà tornar-lo a convocar. A l’igual
que els regidors del PSC també abandonen la sala els dos regidors d’IPA-FPM.
A continuació, el Sr. Alcalde disposa que es continuï amb el punt de l’Ordre del
Dia.
Es dóna lectura a la següent proposta:
“El Ple municipal en sessió ordinària de data 27 de setembre d’enguany va
adoptar entre d’altres l’acord següent:
"Primer: INCOCAR EXPEDIENT PREVI DE CREACIÓ PER PART DE
L’AJUNTAMENT D’ALMACELLES D’UNA SOCIETAT MUNICIPAL DE

CAPITAL ÍNTEGRAMENT PÚBLIC, l’objecte social de la qual es determinarà a la
corresponent memòria que redactarà la Comissió d’Estudi en relació a la formació de
l’esmentada societat, d’acord amb el que disposen els articles 142 i 143 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels ens locals.”
L’apartat segon de l’esmentat acord disposa: “Segon.- DESIGNAR UNA COMISSIÓ
D’ESTUDI abans anomenada formada pels membres anteriorment relacionats, la qual
s’encarregarà de la redacció de la Memòria a la qual fa referència l’article 146 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals, en relació a la societat que es pretén constituir; la qual aura de
lliurar la memòria EN EL TERMINI MÀXIM DE TRES MESOS a partir de la data
en que s’adopti el present acord, de conformitat amb el que disposa l’article 145.1 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.”
Al respecte cal dir, que la Memòria justificativa de la conveniència de constituir,
per part de l’Ajuntament d’Almacelles d’una societat privada municipal, a la qual
fa referència l’article 145 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, ha estat elaborada i
dictada per part de la Comissió d’Estudi designada al seu dia, dins el termini
assenyalat a l’article 145.1 del citat Decret 179/1995, és a dir dins el termini
màxim de tres mesos a comptar a partir de la data de 22.11.05 en que es va
adoptar per part del Ple Municipal l’acord d’incoar expedient previ a la creació
d’una societat municipal, d’acord amb el que disposen els articles 142 i 143 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals.
L’esmentada societat té com a objecte la consecució de les finalitats següents:
a)

Promoció de la construcció i/o rehabilitació dels edificis, locals, així com el
condicionament d’espais i equipaments, juntament a la seva explotació, en
venda o lloguer, i la seva administració directa o indirecta, destinats a fins
residencials, l’aparcament de tot tipus de vehicles i l’activitat econòmic o
cultural

b)

L’adquisició de sòl i immobles, l’execució de les obres d’enderrocament i
de construcció o rehabilitació d’edificis, locals, espais o equipaments, por
si mateixa o mitjançant empreses constructores i la seva explotació,
directa o indirecta amb la mateixa finalitat

c)

Estudis del territori en camp del planejament urbanístic i en el de les
activitats econòmiques, industrials socials i de medi ambient

d)

La promoció i gestió de sòl en l’àmbit comercial, industrial, residencial,
social i turístic i també per espais lliures: parcs, zones verdes i zones
esportives; així com la promoció i gestió d’activitats relacionades amb el
medi ambient

e)

Utilització i gestió dels bens, tant demanials com patrimonials que
l’Ajuntament l’encarregui, així com la gestió i explotació dels serveis que
sobre els mateixos es puguin establir, incloses zones d’estacionament
regulat amb horari limitat

f)

Convenis i/o contractes a establir amb l’Ajuntament en els sectors que
aquest determini, així com amb tercers, per a les prestacions
d’assistències relatives a gestió del planejament, processos urbanitzadors
derivats del desenvolupament d’aquests o d’altres planejaments
urbanístics, obres d’infrastructures, edificació en general i equipaments;
així com tot tipus d’obres municipals. .

g)

Possibilitat de fundar noves empreses o participar en el capital d’altres ja
constituïdes i participades previ compliment dels requisits establerts a la
normativa administrativa local, aplicable sempre i quan tinguin per objecte
matèries connexes, complementàries o accessòries de l’objecte social de
la societat originària, i el Ple de l’Ajuntament així ho autoritzi
expressament i aprovi els seus estatuts.

h)

Adquisició, alienació, permuta o cessió de bens mobles i immobles,
concertació d’operacions de crèdit i préstecs, celebració de contractes,
constitució de drets d’hipoteca sobre els seus bens, així com la
constitució, transmissió, modificació i extinció de drets de superfície,
servituds i qualsevol altre dret real sobre terrenys i solars, i l’arrendament
de bens mobles i immobles.

i)

Serà també objecte de la societat l’exercici de les competències
urbanístiques en matèria de planejament i gestió urbanístiques
corresponents a les entitats urbanístiques especials d’acord amb la
legislació urbanística vigent, atès que aquesta societat es constitueix com
a tal; amb la possibilitat d’actuar com administració actuant en els àmbits
que l’Ajuntament consideri adient i així ho estableixi expressament., de
forma que en aquesta àmbits pugui:
•
•

Assumir competències urbanístiques en matèria de planejament i de
gestió urbanística amb les limitacions previstes a la legislació
urbanística vigent
Ésser receptora de les cessions a títol gratuït i concretament la cessió
corresponent al sòl de cessió obligatòria i gratuïta corresponent al

•
•
•

•

•
•
•

percentatge aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit
d’actuació corresponent
Ésser receptora de l’alienació directa de terrenys del patrimoni públic
de sòl i d’habitatge
Constituir el patrimoni públic de sòl i habitatge de l’Ajuntament
d’Almacelles, cas que així sigui acordat per l’esmentat Ajuntament
Ésser titular del dret de tempteig i retracte en les àrees delimitades per
l’Ajuntament d’Almacelles, a efecte de constituir o incrementar el
patrimoni públic de sòl i habitatge, o de garantir el compliment de les
limitacions dels règims de protecció pública d’habitatges
Formular qualsevol figura de planejament urbanístic, formular, tramitar i
aprovar definitivament els instruments de gestió corresponents, i
tramitar les figures de planejament per atribució de l’Ajuntament i en
funció de les competències municipals atribuïdes.
Promoure i col·laborar amb altres entitats públic privades en estudis i
activitats relacionades amb el desenvolupament del sòl industrial,
residencial i d’altres usos i activitats
La promoció pública de sòl i habitatge en el marc legal que li sigui
d’aplicació.
Elaborar i executar programes i projectes, gestionar serveis, dotacions
instal·lacions i espais lliures públics

La memòria elaborada per la Comissió té, d’acord amb el que disposa l’article
146 del Decret 146 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, el següent contingut:
a)
b)
c)
d)
e)

Antecedents
Justificació, conveniència i oportunitat
Informe econòmic ( consideracions generals, inversió i finançament,
fiscalitat i evolució patrimonial )
Informe jurídic
Estatuts

El procediment administratiu a seguir per a la constitució d’una societat
municipal per part de l’Ajuntament d’Almacelles, ve recollit als articles 147 a
150 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, i és el següent:
-

El Ple de la corporació si ho considera adient haurà de prendre en
consideració la memòria que motiva l’acord si resulta degudament
justificada, aprovar els estatuts i constituir la nova societat ( article 147 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals )

-

L’acord adoptat pel Ple s’haurà de sotmetre a informació pública per un
període no inferior a 30 dies hàbils, mitjançant publicació al Butlletí Oficial
de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels
diaris de més tiratge de la província; i en el tauler d’anuncis de la
corporació; a l’efecte de que es puguin presentar per qui ho consideri
adient al·legacions i reclamacions (article 148 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
ens locals).

-

Finalitzat el termini d’informació pública, el Ple de la Corporació haurà de
procedir a resoldre les al·legacions formulades contra l’aprovació de la
memòria justificativa de constitució de la nova societat, a l’aprovació
definitiva i publicacions al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i a un dels diaris de més tiratge de la
província; i en el tauler d’anuncis de la corporació; a l’efecte de que es
puguin presentar per qui ho consideri adient al·legacions i reclamacions (
article 149 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals )

-

Un cop l’Ajuntament hagi aprovat els estatuts, s’haurà de prendre l’acord
de constituir la nova societat ( article 140.1 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals )

Atès l’informe emès pels serveis jurídics municipals
S’ACORDA,
Primer: PRENDRE EN CONSIDERACIÓ I APROVAR INICIALMENT la
Memòria per a la creació per part de l’Ajuntament d’Almacelles d’una societat
Municipal de capital íntegrament públic, per a la consecució de les finalitats
següents: Promoció de la construcció i/o rehabilitació dels edificis, locals, així
com el condicionament d’espais i equipaments, l’adquisició de sòl i immobles,
l’execució de les obres d’enderrocament i de construcció o rehabilitació
d’edificis, locals, espais o equipaments, l’elaboració d’estudis del territori en
camp del planejament urbanístic i en el de les activitats econòmiques,
industrials socials i de medi ambient, la promoció i gestió de sòl en l’àmbit
comercial, industrial, residencial, social i turístic i també per espais lliures, la
utilització i gestió dels bens, tant demanials com patrimonials que l’Ajuntament
l’encarregui, així com la gestió i explotació dels serveis que sobre els mateixos
es puguin establir, Convenis i/o contractes a establir amb l’Ajuntament en els
sectors que aquest determini, així com amb tercers, per a les prestacions
d’assistències relatives a gestió del planejament, processos urbanitzadors
derivats del desenvolupament d’aquests o d’altres planejaments urbanístics,

obres d’infrastructures, edificació en general i equipaments; així com tot tipus
d’obres municipals; adquisició, alienació, permuta o cessió de bens mobles i
immobles, concertació d’operacions de crèdit i préstecs, celebració de
contractes, constitució de drets d’hipoteca sobre els seus bens, així com la
constitució, transmissió, modificació i extinció de drets de superfície, servituds i
qualsevol altre dret real sobre terrenys i solars, i l’arrendament de bens mobles
i immobles; i l’exercici de les competències urbanístiques en matèria de
planejament i gestió urbanístiques corresponents a les entitats urbanístiques
especials d’acord amb la legislació urbanística vigent, atès que aquesta
societat es constitueix com a tal; amb la possibilitat d’actuar com administració
actuant en els àmbits que l’Ajuntament consideri adient i així ho estableixi
expressament; elaborada per la Comissió paritària d’estudi designada pel Ple
Municipal en la sessió ordinària realitzada en data 17 de setembre de 2007; la
qual conté els estatuts de la societat a crear.
Segon: APROVAR INICIALMENT els estatuts de la societat municipal a crear.
Tercer: AUTORITZAR un cop finalitzats els tràmits establerts a l’empara de la
normativa vigent, la constitució en escriptura pública de la referida societat
Quart: SOTMETRE el present acord, la Memòria i els estatuts aprovats
inicialment a INFORMACIÓ PÚBLICA, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial
de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels
diaris de més tiratge de la província i en el taulell d’anuncis de la corporació; pel
termini de TRENTA DIES HÀBILS, comptats a partir del dia següent al de
l’última publicació de l’anunci, a fi de que qualsevol que vulgui pugui examinarho i presentar, durant l’esmentat termini, les al·legacions que consideri
oportunes.
Cinquè: NOTIFICAR el present acord als departaments que correspongui
(Rendes, Intervenció, Tresoreria) i als integrants de la Comissió d’Estudi
encarregada de la redacció de la Memòria a la que fa referència l’article 146 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per la unanimitat dels set
regidors del grup de CiU presents en la sessió plenària.

3.- Assumptes d’urgència
Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa incloure els següents punts per urgència en
l’Ordre del Dia, que els reunits acorden per unanimitat incloure:

U.1.- Aprovació de la baixa dels drets reconeguts
pendents de cobrament, integrats en l’agrupació de
pressupostos tancats
Es dóna lectura a la següent proposta:
“ANTECEDENTS
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i
pressupostària, cal establir si la relació de drets reconeguts procedents
d’exercicis anteriors que resten pendents de cobrament respon a drets
efectivament exigibles actualment.
2. Per Providència de l’Alcaldia s’inicia l’expedient per a l’aprovació i
comptabilització, si escau, de baixes de drets reconeguts en exercicis anteriors,
pendents de cobrament.
FONAMENTS DE DRET
1. Cal tenir en compte els articles 64 a 67 de la Llei general tributària, 59 a 62
del Reglament general de recaptació, 40 a 41 de la Llei general pressupostària
i 24 de la Llei de garanties dels contribuents, en relació amb la prescripció
d’ofici de drets reconeguts i liquidats.
2. Cal considerar l’article 70 de la Llei general tributària i els articles 163 a 167
del Reglament general de recaptació, en relació amb la declaració d’insolvència
del deutor.
3. Cal considerar les regles 188 de la Instrucció de comptabilitat per a
l’Administració local i 124 de la Instrucció de comptabilitat simplificada per a
ens locals de menys de 5.000 habitants.
4. Cal tenir present l’article 212.4 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 relació amb l’òrgan competent.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament,
integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 58.878,56 €. El
detall individualitzat del qual figura a l’annex i al llistat que s’adjunta.

Segon: Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa
dels drets esmentats”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per la unanimitat dels set
regidors del grup de CiU presents en la sessió plenària.

U.2.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm.
09/07, de suplement de crèdit finançat amb majors
ingressos
Es dóna lectura de la següent proposta:
“ANTECEDENTS
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals
la consignació és insuficient, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit que
s’ha de finançar mitjançant majors ingressos efectivament recaptats, del
pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:
Suplements de crèdit:
Partida

Nom

313-41000

A Organismes Autònoms

Total altes crèdits :

Proposta
d’increment
35.000,00

35.000,00

Finançament que es proposa:
Majors ingressos efectivament recaptats, no afectats:
Partida

Nom

45500

Transferències de la Comunitat Autònoma

Total finançament :

Majors Ingressos
35.000,00
35.000,00

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
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió
crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.

de
en
no
de

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. D’acord 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 Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, les entitats locals, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos 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 economicofinancer
corrector.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 09/07, que cal finançar
mitjançant majors ingressos efectivament recaptats, del pressupost vigent de la
corporació.

2. 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”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per la unanimitat dels set
regidors del grup de CiU presents en la sessió plenària.

U.3.- Modificació del Pressupost del Patronat Municipal
d’Avis 01/2007, de suplement de crèdit finançat amb
majors ingressos i romanent de Tresoreria
Es dóna lectura a la següent proposta:
“ANTECEDENTS
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals
la consignació és insuficient en el pressupost ordinari actual, cal tramitar
l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar mitjançant romanent
de tresoreria per a despeses generals i majors ingressos efectivament
recaptats, del pressupost vigent, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Consignació

130.00

Personal Laboral Fix: Retribucions

30.000,00

213.00

Maquinaria, Instal.lacions i utillatge

2.500,00

219.00

Altre immobilitzat material

221.04

Vestuari

2.000,00

221.08

Productes de neteja i condicionament

2.500,00

222.00

Comunicacions Telefòniques

Total suplement de crèdit :

Finançament que es proposa:
1/ Majors ingressos efectivament recaptats, no afectats:

500,00

384,34
37.884,34 €

Partida

Nom

400.00

Transferències Corrents de l’Administració

Consignació
35.000,00

2/ Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:
Total finançament :

2.884,34
37.884,34

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 no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o 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. D’acord 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 Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, les entitats locals, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos 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 economicofinancer
corrector.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 01/07, que cal
finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals i majors
ingressos efectivament recaptats, del pressupost vigent.
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”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per la unanimitat dels set
regidors del grup de CiU presents en la sessió plenària.

4.- Precs i preguntes
Finalment, el Sr. Alcalde justifica que, efectivament, s’ha retrasat la
documentació requerida per l’oposició però manifesta que si no la va tenir en el
moment inicial sí que va poder disposar d’ella al cap de dues hores d’haver-la
demanat.
Lamenta també el Sr. Alcalde la postura de l’oposició ja que considera que, si
bé és cert que no han actuat amb tota la diligència que caldria, tot ha estat
motivat per la voluntat de l’Equip de Govern de voler respectar el calendari de
les sessions ordinàries del Ple.
D’altra banda, el Sr. Alcalde fa esment que es proposava estudiar la possibilitat
d’integrar als membres de l’oposició en la Societat que s’ha resolt constituir
però no ha estat possible fer-ho davant del fet d’haver abandonat el Ple.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 21,15
hores.
Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

