ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

30 de DESEMBRE de 2015
Extraordinària Urgent
Sala d’actes de l’Ajuntament
20:30 hores
21:15 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)
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS
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:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
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:
Tot seguit, el Sr. Alcalde passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia següents:
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1. Aprovació, si s’escau, de la declaració d’urgència.
Nombre de membres presents durant la votació: 8.
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels assistents
Es justifica la sessió extraordinària pels terminis que marca la normativa per la modificació del
pressupost i el fet de què l’Ajuntament de Torà ha anat tot l’any amb el pressupost prorrogat i cal
aprovar la modificació per incorporar la despesa d’inversió efectuada i corregir les bosses de
vinculació negatives.

2. Aprovació, si s’escau, de la modificació núm. 1 del pressupost per crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit.
Nombre de membres presents durant la votació: 8.
Vots a favor: 5
Abstencions: 3 (Sr. Roman RAGA i LLEIDA, Sra. Mercè VALLS i QUEROL Sr. Rubén PASTOR i
TOMÀS)
S’aprova per majoria simple.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 23 de desembre de 2015 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de
la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari.
2. La Regidoria d’Hisenda, en data 29 de desembre de 2015, ha proposat les partides i els imports
que s’han de modificar.
3. La secretària interventora ha emès 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
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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,
ES PROPOSA:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari número 1/2015, per import de
158.814,72 €, que cal finançar mitjançant:
- majors i/o nous ingressos efectivament recaptats.
- anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la
corporació d’acord amb el següent detall:
Estat de despeses:
CAP.
CONSIGNACIÓ

SUPLEMENTS
CRÈDIT

CRÈDITS
EXTRA.

MINORACIÓ
DE CRÈDITS

ANTERIOR
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
TOTAL

656.580,00
544.395,00
55.990,00
3.400,00
6.301,83
0,00
0,00
0,00
90.245,00
1.356.911,83

54.626,13
36.757,07
0,00
2.535,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.918,69

0,00
2.125,42
0,00
0,00
0,00
62.770,61
0,00
0,00
0,00
64.896,03

Estat d’ingressos:
CAP.
CONSIGNACIÓ

INCREMENTS
DE CRÈDIT

CONSIGNACIÓ
RESULTANT

ANTERIOR
I

399.960,00

CONSIGNACIÓ
RESULTANT

0,00

399.960,00
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27.814,84
28.180,00
42.812,60
1.440,06
6.301,83
0,00
0,00
0,00
50.715,39
-157.264,72

683.391,29
555.097,49
13.177,40
4.495,43
0,00
62.770,61
0,00
0,00
39.529,61
1.358.461,83

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
TOTAL

4.500,00
378.250,00
604.995,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.388.105,00

0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
1.550,00
0,00
0,00
1.550,00

4.500,00
378.250,00
604.995,00
400,00
0,00
1.550,00
0,00
0,00
1.389.655,00

Total finançament: 157.264,72 + 1.550: 158.814,72 €
2. 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 (DOGC del 20 de
maig), 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:
Un cop explicat aquest punt per la secretària fent esment de la necessitat de procedir a l’aprovació
d’aquesta modificació del pressupost prorrogat. S’efectuen les següents intervencions:
Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), diu que això ja s’havia d’haver previst i fet abans, i voldria saber si això serà una
costum o no.
La Sra Mercè VALLS i QUEROL, regidora i portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CiU), diu que està d’acord amb el que diu el company perquè la informació s’ha de rebre abans i
voldria pensar que ha estat un lapsus per confiança.
El Sr. Alcalde diu que l’obligació del govern és fer un pressupost i quan es prorroga un pressupost
no pots fer inversions. Aquí s’han fet fins el mes de juny, en què l’alcaldessa va fer inversions
sense tenir partida pressupostària. I si no es fa aquesta modificació que es passa avui pel Ple no
se sabrà com arreglar la liquidació.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que la seva queixa és que volien el detall de les partides, i que
de cara al futur es tingui en compte per poder disposar de les eines corresponents, es pot dir que
és més un toc d’atenció perquè es doni la informació amb la màxima antelació possible. I pregunta
que és el capítol 5.
La Sra Mercè VALLS i QUEROL, diu que en el fons hi estan d’acord però no en la forma.
La secretària respon a la pregunta del Sr. Roman RAGA i LLEIDA indicant que és una aplicació
pressupostària relativa al fons de Contingència, amb una dotació de 6.301,83 € destinada a
necessitats no discrecionals i no previstes.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, regidor i portaveu del grup municipal de Independents per a la
Segarra - Junts per Torà (InSe), diu que saben que són situacions complicades.
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El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, pregunta quina cosa s’ha fet i que no s’havia d’haver fet .
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), respon contractar dues persones de la residència, i fer
inversions amb un pressupost prorrogat que no es pot fer, i s’ha pogut fer perquè no s’ha tingut
d’amortitzar préstec del Pla d’ajust. La lectura que s’ha de fer és que arreglem la liquidació.
El Sr. Alcalde, diu que això per una banda pot ser pesat i feixuc, però per l’altra si es mira la
legislatura passada, no hi ha cap ajust d’aquesta tipologia quan és obligatori, només cal mirar el
BOP. En aquest ajuntament no és gaire habitual aprovar modificacions de pressupost, i la
secretària ens ho va plantejar per fer les coses correctes i tenir la situació més real possible.
Aquesta vegada s’ha fet a última hora perquè no s’ha tingut abans i segons quin moviment en les
partides pressupostàries no el pots fer, . De totes formes, això està a disposició de tots.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.

Vist-i-plau
L’Alcalde,

La Secretària Interventora,

Núria CASTELLÀ i GOU

Magí COSCOLLOLA i ANDREU
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