ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 14/2017
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

27 de DESEMBRE de 2017
Extraordinària Urgent
Sala d’actes de l’Ajuntament
13:30 hores
13:50 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
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 (s’incorpora a la sessió essent les 13:40 h)
Sra. Secretària Interventora Accidental:
Núria Castellà Gou
ABSÈNCIES
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ.
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:
1.- Aprovació, si s’escau, de la declaració d’urgència.
2.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 3/2017 mitjançant
suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels assistents.
L’Alcalde justifica la sessió extraordinària urgent per la necessitat d’aprovar la modificació del
pressupost dins de l’exercici pressupostari.
Intervencions:
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:
Tot seguit el Sr. Alcalde diu que en el Ple ordinari del mes de desembre ja s’havia plantejat la
possibilitat de tenir de fer un ple extraordinari a final de mes, l’únic que en principi aquest Ple havia
de ser extraordinari no urgent però al no tenir el tancament de les xifres fins el divendres no es va
poder convocar abans.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que troba inusual fer un Ple extraordinari urgent i demana que es prevegi amb més antelació.
El Sr. Alcalde diu que és la 3a modificació de pressupost que es fa, i l’inusualitat és precisament
aquesta, perquè abans no se’n feia cap.
2.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3/2017
MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT I/O CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“ANTECEDENTS
1.Per Resolució d’Alcaldia núm. 134/2017 de data 30 de novembre de 2017 s’ha incoat l’expedient
per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari
per un import de 56.355,00 €.
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2. S’ha proposat les partides i els imports que s’han de modificar.
3. La secretària interventora acctal ha emès els informes favorables.
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 RD 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.
3. Segons l’article 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 a l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a
què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les
despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector
públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
Per tant, per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 3/2017, per import de 56.355,00 €,
que cal finançar mitjançant baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de
la corporació i Romanent de tresoreria per a despeses generals d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
1/ SUPLEMENTS DE CRÈDIT:

PARTIDA
DESCRIPCIÓ
CONSIGNACIÓ PROPOSTA
CONSIGNACIÓ
INCREMENT
(programa i
INICIAL
DEFINITIVA
econòmica)
01100-91300 Amortització préstec RD
51.709,00 €
2/2012
51.708,68 €
103.417,68 €
01100-91301 Amortitzacions
préstecs
461,00 €
CaixaBank
40.039,15 €
40.500,15 €
01100-31001 Interessos
préstec
RD
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378,00 €

7.136,79 €

2/2012

7.514,79 €

2/ CRÈDITS EXTRAORDINARIS:

PARTIDA
(programa i econòmica)
323000-22799

DESCRIPCIÓ

PROPOSTA
CONSIGNACIÓ

Treballs realitzats per altres empreses.
3.807,00 €

Finançament que es proposa:
Aquestes despeses es finançaran mitjançant baixes dels crèdits de partides de despeses del
pressupost vigent de la corporació i Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals.
Detall del corresponent finançament:
Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:
Econ.

Prog.

Descripció

Import

153200 210.00 Infraestructures i béns naturals

3.807,00
3.807,00 €

Total baixes

Romanent de tresoreria per a despeses generals:
Econ.

Descripció

870.00 Romanent de tresoreria Despeses Generals
Total ingressos

IMPORT
52.548,00
52.548,00 €

SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten
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:
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El Sr. Alcalde explica al ple la modificació proposada i que rau en el fet d’anar amb pressupost
prorrogat.
Essent les 13:40h s’incorpora al Ple el regidor el Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit,
al mitja deliberació del punt.
La Sra. Secretària explica la procedència de la despesa i el seu finançament.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
La Secretària,

Núria CASTELLÀ i GOU

Vist-i-plau
L’Alcalde,

Magí COSCOLLOLA i ANDREU

Essent les 13:50 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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