ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 14/2018
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

23 de NOVEMBRE de 2018
Extraordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:25 hores
22:40 hores

ASSISTENTS
Alcalde:
Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU (ERC-AM)
Regidors:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sr. Joan CLOSA i VILADRICH
Sr. Jordi DURAN i BAGÁN
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ
Grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe)
Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ
Sr. Roman RAGA i LLEIDA
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU)
Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
Regidors no adscrits:
Sr. Màrius CODINA i CLOSA
Sra. Secretària Interventora Accidental:
Núria Castellà Gou
ABSÈNCIES
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Cap.
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Cap.
Es fa constar que el Ple es constitueix vàlidament en existir el quòrum d’assistència legal
establerta en l’art. 90.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (RD 2568/86, de 28 de novembre).
Desenvolupament de la Sessió:
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Tot seguit, el Sr. Alcalde passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia següents:
I.

PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si s’escau, del pressupost municipal de l’exercici 2018.
2.- Aprovació, si s’escau, de la distribució del superàvit de l’exercici 2017.
3.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 1/2018 mitjançant crèdit
extraordinari ( aplicació del superàvit pressupostari per inversions financerament sostenibles).
4.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 2/2018 mitjançant crèdit
extraordinari (aplicació del superàvit pressupostari).
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2018.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 7 dels regidors (( el Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU, el Sr. Joan CLOSA i
VILADRICH, el Sr. Jordi DURAN i BAGÁN, la Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ del grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM); el Sr. Josep M.
ALSINA i SIMÓ, el Sr. Roman RAGA i LLEIDA del grup municipal de Independents per a la
Segarra - Junts per Torà (InSe); el Sr. Màrius CODINA i CLOSA regidor no adscrit).
Abstencions: 2 dels regidors: la Sra. Mercè VALLS i QUEROL, el Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS
del grup municipal de Convergència i Unió (CiU)).
S’aprova per majoria absoluta.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“ ANTECEDENTS
L’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2018
La secretària interventora de l’Ajuntament han emès els informes favorables amb les
consideracions que hi 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.
FONAMENTS DE DRET
L’article 168.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes locals (TRLRHL) estableix que el pressupost de l'entitat local el forma el seu
president.
L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa que sobre la
base dels pressupostos i estats de previsió de l’entitat local, organismes autònoms, el president de
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l'entitat formarà el pressupost general i el remetrà, informat per la Intervenció i amb els annexos i
documentació complementària detallats en l'apartat 1 de l'article 166 i en el present article, al Ple
de la corporació abans del dia 15 d'octubre per la seva aprovació, esmena o devolució.
L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa l'acord
d'aprovació, que serà únic, ha de detallar els pressupostos que integren el pressupost general, no
pot aprovar-se cap d'ells separadament.
L’article 166 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL relaciona els annexos que
caldrà unir al pressupost general.
L’article 169 del TRLRHL estableix que aprovat inicialment el pressupost, s’exposarà al públic
previ anunci al BOP durant 15 dies en què es podrà examinar i presentar reclamacions.
S’entendrà el pressupost definitivament aprovat si no es presenten reclamacions, en cas contrari,
el Ple tindrà un mes per resoldre-les. Que el pressupost definitivament aprovat es publicarà al
butlletí oficial de la província resumit per capítols i simultàniament se’n trametrà còpia a
l’administració de l’estat i la comunitat autònoma. També, disposa que si a l’iniciar-se l’exercici
econòmic no hagués entrat en vigor el pressupost corresponent es considerarà prorrogat el de
l’exercici anterior.
L’article 171 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL estableix que contra
l’aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar directament recurs contenciós
administratiu.
Atès tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2018 d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols, és el següent:
AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
431.500,00
31.000,00
350.962,70
682.645,00
400,00
0,00
128.864,24
0,00
0,00
1.625.371,94

AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST DE
DESPESES
693.752,00
547.200,38
16.200,00
2.363,00
8.000,00
230.933,40
0,00
0,00
126.923,16
1.625.371,94

SEGON.- Aprovar el sostre de la despesa no financera per l’Ajuntament, per import de
1.235.029,79 € , d’acord amb el següent detall:

Capítol 1

Despesa no
financera
693.752,00
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Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Despesa no financera

547.200,38
16.200,00
2.363,00
8.000,00
230.933,40
0,00
1.498.448,78

Regla despesa liquidació prevista exercici anterior
Regla despesa pressupost
marge compliment regla de la despesa
marge compliment estabilitat

706.625,23
970.044,21
-263.418,99
185.838,81

import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que
hi hagi finançament
-263.418,99
SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

1.235.029,79

En la liquidació del pressupost 2018 es determinarà el compliment o no de la regla de la despesa
a efectes de l’elaboració i aprovació, si escau, d’un Pla econòmic financer.
TERCER.- Deixar sense efecte les modificacions efectuades en el pressupost prorrogat del 2018,
no corresponents a la distribució del superàvit, un cop el present pressupost estigui aprovat
definitivament.
QUART.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost, la plantilla de personal i relacions de llocs
de treballs.
CINQUÈ.- Exposar a informació pública el pressupost municipal, les bases d’execució, i la plantilla
de personal, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant un termini de quinze dies als
efectes del seu examen i presentació de reclamacions.
SISÈ.- Finalitzat el termini d’exposició pública i resoltes, en el seu cas, les reclamacions
presentades, el pressupost definitiu i la seva plantilla s’enviaran en còpia certificada a la
Generalitat de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda, juntament amb la resta de documentació. En
cas de no presentar-se reclamacions, el pressupost i la seva plantilla es consideraran
definitivament aprovats, sense necessitat de nou acord, tal i com es preveu a 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, procedint a la publicació del mateix, resumit per capítols, en el tauler d’anuncis de
la Corporació i en el Butlletí Oficial de la Província.”
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
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El Sr. Alcalde comenta les partides que van parlar en la reunió prèvia i les inversions
financerament sostenibles (arranjament de la teulada de la residència).
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, demana posar més despeses al pressupost
destinades al Museu de Cal Gegó.
El Sr. Alcalde li respon que la secretària li diu que les obres s’han de licitar, alhora li diu que es
compromet a destinar més depesa al Museu de Cal Gegó en el pressupost de l’exercici 2019.
El Sr. Joan Closa i Viladrich , regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (ERC-AM), diu que aquestes actuacions s’han de fer sobre pressupost.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que les associacions no saben la mecànica d’un ajuntament.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta sobre la plantilla de personal.
El Sr. Alcalde li respon que la intenció és reduir el deute i posar una altra persona com
administratiu/va i un altra a la brigada.
La Sra. Secretaria explica les modificacions efectuades en les bases d’execució del pressupost
arran dels canvis normatius.
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DE L’EXERCICI 2017.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“PROPOSTA ACORD DE PLE APROVACIÓ DISTRIBUCIÓ SUPERÀVIT
Vist que de la liquidació de l'exercici 2017 es desprenen els següents indicadors:
a)
b)
c)
d)

Romanent de tresoreria per a despeses generals: 715.368,09 €
Estabilitat: 400.891,68 €
Rati de deute viu: 50,80 %
Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 0,00 €

Per la qual cosa l’entitat local està subjecta a l’article 32 de la Llei orgànica d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
I el darrer període mig de pagament informat al ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en
data 30 d’octubre de 2018 té un valor de 10,04 dies.
Vist que l’informe de la secretària interventora pel qual s’estableix la següent distribució del
superàvit:
“.../...
6.La recaptació no ha superat les previsions inicials d’ingressos no finalistes del
pressupost.
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7. L’import del superàvit és de 400.891,68 euros del qual es dedueixen els següents
imports en concepte de creditors per despeses pendents d’aplicar a pressupost i
d’adjudicacions finançades amb fons propis:
Superàvit de la liquidació afectat a la distribució

400.891,68

Creditors per despeses pendents d'aplicar a
pressupost
AD finançades amb fons propis
Import a distribuir

400.891,68

8. L’import a distribuir de 400.891,68 euros es distribueix de la següent manera:
Previsió capacitat de finançament 2018

185.838,81

Import mínim de reducció d'endeutament

215.052,87

Import màxim d'Inversió financerament sostenible

185.838,81

9. Indicar la lliure disponibilitat de l'import de 314.476,41 euros.
Import de lliure disponibilitat

314.476,41

.../...
També s’ha de tenir en compte que si no es realitza la inversió financerament sostenible, aquest
import caldrà també destinar-lo obligatòriament a reduir endeutament net.
L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació
pública i bon govern disposa que és una infracció molt greu el fet de no complir amb l’obligació
de destinar íntegrament els ingressos obtinguts per sobre dels previstos en el pressupost a la
reducció del nivell de deute públic, de conformitat amb allò que preveu l’article 12.5 de la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i
l’incompliment de l’obligació de destinar el superàvit pressupostari a la reducció del nivell
d’endeutament net d’acord amb allò que preveu l’article 32 i la disposició addicional sisena de la
mateixa Llei. Així mateix seguint la nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens
locals per a l’exercici 2018, en el seu punt 13, en relació al destí dels ingressos superiors als
previstos i del superàvit. I que l’Ajuntament disposi dels recursos líquids suficients per donar
compliment als paràmetres del PMP i la resta de compromisos financers i de despeses de persona
d’acord amb el Pla de tresoreria aprovat.../...”
De conformitat amb la DA 16 apartat 6è del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora d’hisendes Locals ( TRLRHL).
Aquest ajuntament pretén realitzar les següents inversions que estan incloses en el RDL 1/2018,
de 23 de març , pel qual es prorroga pel 2018 el destí del superàvit de les corporacions locals per
a inversions financerament sostenibles i es modifica l’àmbit objectiu de els mateixes.
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Grup de programa
165
342
231
231
454

Actuació
Enllumenat públic- Renovació de les
lluminàries
Piscines. Reformar interior dels banys
Residència. Arranjament de la teulada
Residència. Adquisició caldera calefacció
Camins veïnals. Actuacions puntuals i
construccions obra civil

Import
18.000 €
20.000 €
28.000 €
14.000 €
17.086,79 €
97.086,79 €

TOTAL

Vist que l’amortització que s’efectuarà en aquest exercici pressupostari, any 2018, sumarà un
import aproximat de 126.923,16 € .
Vist l’import mínim de reducció de l’endeutament fruit de la distribució del superàvit per import de
215.052,87 €.
Per tot l’exposar, es proposa al Ple de la corporació, els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici pressupostari 2017, tal
com segueix:
97.086,779 € en inversions financerament sostenibles
i 250.000 € en reduir endeutament net.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde per dur a terme tots els tràmits corresponents per executar
aquest acord.”
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que el grup de programa 454 camins veïnals, són diners que han de retornar
sempre que ens atorguin la subvenció.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta sobre el camí de carbonells.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta sobre la proposta de renovació de les lluminàries, l’interessa saber si
seran les mateixes que hi ha al c/ Ofrera, donat que li consta que hi va haver alguna queixa.
El Sr. Alcalde diu que només hi va haver una de queixa i que la majoria de veïns estan contents
amb el nou enllumenat, també diu que ha estat mirant catàlegs i ara els fanals es fan sense vidre.
3.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1/2018
MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI ( APLICACIÓ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI
PER INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES).
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
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Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“PROPOSTA DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I/O CRÈDIT EXTRAORDINARI
EXPEDIENT NÚMERO 1/2018 MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI ( APLICACIÓ DEL
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI PER INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES).
ANTECEDENTS
Per Resolució d’Alcaldia núm. 195/2018 de data 16 de novembre de 2018 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari per aplicació del superàvit
pressupostari de l’exercici 2017 per a inversions financerament sostenibles, que s’ha de finançar
amb el romanent de tresoreria per a despeses generals ( RLTDG) del 2017 i per les quals no
existeix crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació.
Vista la memòria econòmica que consta a l’expedient de les Inversions financerament sostenibles,
que inclou les següents actuacions com a inversions financerament sostenibles:
Grup de programa
165
342
231
231
454

Descripció de l’actuació
Enllumenat públic- Renovació de les
lluminàries
Piscines. Reformar interior dels banys
Residència. Arranjament de la teulada
Residència. Adquisició caldera calefacció
Camins veïnals. Actuacions puntuals i
construccions obra civil

TOTAL

Import
18.000 €
20.000 €
28.000 €
14.000 €
17.086,79 €
97.086,79 €

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
(TRLRHL), 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
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.
Excepcionalment, per aplicació de l’article 175.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit
amb els requisits que s’estableixen al precepte de referència.
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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 per
majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF).
Per tant, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 1/2018, en la modalitat de crèdit
extraordinari, finançat mitjançat el romanent líquid de tresoreria d’acord amb l’aprovació de
l’aplicació del superàvit de la liquidació de 2017 aprovada per l’Ajuntament i que presenta el
següent detall:
Econòmica
63300
63200
63200
63300
61000
Capítol 6

Descripció de l’actuació
Enllumenat públic- Renovació de
les lluminàries
342
Piscines. Reformar interior dels
banys
231
Residència. Arranjament de la
teulada
231
Residència. Adquisició caldera
calefacció
454
Camins veïnals. Actuacions
puntuals i construccions obra civil
TOTAL com a inversions reals
Grup de programa
165

Import
18.000 €
20.000 €
28.000 €
14.000 €
17.086,79 €
97.086,79 €

Finançament que es proposa:
Econ.

Descripció

IMPORT

870.00 Romanent de tresoreria per despeses general
Total ingressos

97.086,79
97.086,79 €

TERCER.- 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.”
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
No n’hi ha.
4.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2/2018
MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI (APLICACIÓ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI).
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Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“PROPOSTA DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I/O CRÈDIT EXTRAORDINARI
EXPEDIENT NÚMERO 2/2018 REFERENT A LA MODIFICACIÓ DE
PRESSUPOST DE DESPESES MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI.

CRÈDITS

DEL

ANTECEDENTS
Per Resolució d’Alcaldia núm. 196/2018 de data 19 de novembre de 2018 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari l’amortització anticipada dels
préstecs vigents, per la qual no existeix crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació.
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
(TRLRHL), 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
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.
Excepcionalment, per aplicació de l’article 175.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit
amb els requisits que s’estableixen al precepte de referència.
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 per
majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF).
Per tant, PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 2/2018, que cal finançar mitjançat el
romanent líquid de tresoreria d’acord amb l’aprovació de l’aplicació del superàvit de la liquidació
de 2017 aprovada per l’Ajuntament.
SEGON.- El detall de la modificació es:
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Despeses que cal finançar:
Crèdits extraordinaris:

Econ.

Prog.

913.00 011

Descripció

Import

Amortització de deutes a llarg termini

250.000,00

Total crèdits extraordinaris

250.000,00

Finançament que es proposa:
Econ.

Descripció

IMPORT

870.00 Romanent de tresoreria per despeses general
Total ingressos

250.000,00
250.000,00

TERCER.- 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.”
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
No n’hi ha.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
Vist-i-plau
La Secretària,

Núria CASTELLÀ i GOU

L’Alcalde,

Magí COSCOLLOLA i ANDREU

Essent les 22:40 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.

Pl. del Vall, 1 - 25750 Torà - Tf. 973.473.028 - Fax 973.473.597

