ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL
DE LA TEIXETA DE DATA 9 DE JULIOL DE 2015
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament. Sessió 9/2015
Dijous 9 de juliol de 2015
Extraordinària
Saló de Plens de l’Ajuntament
18.07 hores
18.24 hores

ASSISTEIXEN:
Sra. Lourdes Aluja Matas, regidora
Sra. Mar Amorós Mas, regidora
Sr. Maria Antònia Cabré Barberà, regidora
Sr. Gerard Cabré Vaqué, regidor
Sr. Francesc Sans Vives, regidor
Sr. Josep Guillén Viñas, Secretari - interventor

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 9 DE JULIOL DE 2015
1.

Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple extraordinària
d’organització del 25 de juny de 2015.

2.

Donar compte dels decrets d’alcaldia aprovats i dels informes aprovats.

3.

Proposta d’aprovació, si s’escau, de l’expedient per a la incorporació de
romanents de crèdit d’exercicis anteriors, número 1/2015.

4.

Proposta d’aprovació d’expedient de modificació de crèdit pressupostari,
per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, número 2/2015.

5.

Precs i preguntes.

*******************************

Seguidament es passen a tractar els punts de l’ordre del dia. Desenvolupament de la sessió i
acords:
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1.
Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple extraordinària
d’organització del 25 de juny de 2015.
En relació a l’Acta de la sessió del ple extraordinària d’organització, del 25 de juny de 2015, de la
qual no es dóna lectura atès que els regidors i les regidores disposen d’una còpia, que ha estat
tramesa juntament amb la convocatòria, aquesta s’aprova per UNANIMITAT dels membres
assistents, a la qual tots i totes donen llur conformitat.

2.

Donar compte dels decrets d’alcaldia aprovats i dels informes aprovats.

Per part de l’òrgan de Secretaria municipal es procedeix a la lectura dels diferents decrets
d’alcaldia i dels informes aprovats, que queden enumerats a continuació, dels quals se’n dóna
compte al Ple.
Decret nº 99 de 15 de juny de 2015
Decret nº 100 de 15 de juny de 2015

Decret nº 101 de 22 de juny de 2015

Decret nº 102 de 29 de juny de 2015
Decret nº 103 de 6 de juliol de 2015

D’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
REQUERIMENT URGENT DE CONSERVACIÓ I NETEJA DE
BÉ IMMOBLE PER RISC IMMINENT SOBRE LA SALUT I LA
SEGURETAT PÚBLIQUES – 1/2015/DU
DE CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE
EXTRAORDINARI D’ORGANITZACIÓ DEL DIA 25 DE JUNY DE
2015
REQUERIMENT URGENT DE CONSERVACIÓ I NETEJA DE
BÉ IMMOBLE PER RISC IMMINENT SOBRE LA SALUT I LA
SEGURETAT PÚBLIQUES – 2/2015/DU
CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Decret nº 104 de 6 de juliol de 2015

DE INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
PER INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT
D’EXERCICIS ANTERIORS I CRÈDIT EXTRAORDINARI

Decret nº 105 de 6 de juliol de 2015

DE CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE
EXTRAORDINARI DE 9 DE JULIOL DE 2015 – 9/2015

3.
Proposta d’aprovació, si s’escau, de l’expedient per a la incorporació de
romanents de crèdit d’exercicis anteriors.
Aprovada la liquidació corresponent al pressupost de l'exercici 2014, s’ha iniciat per decret de
l’alcaldia número 104/2015 de data 6 de juliol, l’expedient de modificació de crèdit per
incorporació de romanents de crèdit d’exercicis anteriors.
Atès que la Regidoria d’Hisenda, en data 6 de juliol de 2015 ha proposat les següents partides
de despeses i ingressos a incorporar al Pressupost actual:
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- ROMANENTS DE CRÈDIT D’INCORPORACIÓ POTESTATIVA (Art.47.1 del RD 500/90):
Partida

Nom

Tipus de
modificació

Import

761.00/01

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PAM:
RENOVACIÓ PAVIMENTACIÓ I
SERVEIS PL. ST. ISIDRE

INCORPORACIÓ
DE ROMANENTS
DE CRÈDIT - 2014

69.072,19

ROMANENT DE TRESORERIA PER A
DESPESES GENERALS (2014)

RTDG (2014)

12.065,12

870.10/01

81.137,31
Despeses que es financen:
1.D. Incorporació de romanents de crèdit:
Partida

629.00

Total

Programa

450

Nom
ALTRES INVERSIONS NOVES
ASSOCIADES AL FUNCIONAMENT
OPERATIU DELS SERVEIS
(RENOVACIÓ PAVIMENTACIÓ I
SERVEIS PLAÇA SANT ISIDRE)

Consignació inicial

81.137,31

81.137,31

De conformitat amb el que disposa l'article 98 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, que
determina que els Romanents de Crèdit estaran constituïts pels saldos de crèdits definitius no
afectats al compliment d'obligacions reconegudes.
Atès que la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera estableix a la disposició addicional sisena les regles especials per a la destinació del
superàvit pressupostari, així com també ho fa el Real Decret-Llei 2/2014 de 21 de febrer a la
seva disposició final primera.
Atès que de l’informe de la secretaria-intervenció municipal se’n deriva que la liquidació del
pressupost municipal per a l’exercici 2014 en resulta una capacitat de finançament de
113.144,54 Euros, per tan existeix un resultat pressupostari positiu.
Atès que de la liquidació del pressupost municipal per a l’exercici 2014 en resulta un romanent
de tresoreria per a despeses generals (RTDG 2014) positiu que ascendeix a 208.214,48 Euros:
D’acord amb el que determinen les Bases d’Execució del Pressupost vigent, inclòs a l’expedient
del Pressupost General per l’any 2015, li correspon al ple l’adopció dels següents acords:
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Primer.-

Aprovar la modificació de crèdit pressupostari número 1/2015 per a la
incorporació de romanents de crèdit d’exercicis anteriors (2014).

Segon.-

Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent.

Tercer.-

Exposar al públic el present acord durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província,
al taulell d’anuncis municipal i a l’espai web municipal
(http://www.pradelldelateixeta.cat). 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 a votació, la proposta d’acord resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents.

4.

Proposta d’aprovació d’expedient de modificació de crèdit pressupostari, per
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, número 2/2015.

Atès que és necessari finançar les despeses sobrevingudes, i atès que aquestes despeses no
tenen consignació pressupostària al pressupost vigent, és obligat aprovar expedient de crèdit
extraordinari, amb subjecció a les disposicions vigents, que s’ha de finançar d’acord amb alguna
de les possibilitats previstes a l’article 177.4 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.
Atès que la Regidoria d’Hisenda, en data 6 de juliol de 2015 ha proposat les següents partides
de despeses i ingressos a incorporar al Pressupost actual:
Despeses que cal finançar:
1.D. Suplement de crèdit:
Partida

Programa

Nom

913.00/01

110

AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS
A LLARG TERMINI D'ENS DE
FORA DEL SECTOR PÚBLIC
(PRÉSTEC FFPP - LA CAIXA)

225.01/01

941

TRIBUTS DE LES COMUNITATS
AUTÒNOMES. Factura ACA
DMN20150000247

Total

Import

4.298,99

1.977,25
6.276,24
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1.D. Crèdit extraordinari:
Partida

Programa

Nom

100.00/01

920

RETRIBUCIONS BÀSIQUES I
ALTRES REMUNERACIONS
DELS MEMBRES DELS ÒRGANS
DE GOVERN

160.00/01

944

SEGURETAT SOCIAL

Total

Consignació inicial
6.199,38

2.105,76
8.305,14

Finançament que es proposa:
1. Romanent de tresoreria afectat:
Capítol / Partida /Programa
870.10/01
870.10/01

Denominació
Romanent de Tresoreria Afectat
(2013)
Romanent de tresoreria Afectat
(2014)

Total

Import
4.298,99
1.977,25
6.276,24

2. Majors ingressos
Capítol / Partida /Programa
450.50/01
Total

Denominació
Transferències corrents en
compliment de subvencions de la
CCAA

Baixa
8.305,14
8.305,14

D’acord amb el que determinen les Bases d’Execució del Pressupost vigent, inclòs a l’expedient
del Pressupost General per l’any 2015, li correspon al ple l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar la modificació de crèdit pressupostari número 2/2015 de crèdit
extraordinari i suplements de crèdit per finançar despeses sobrevingudes.

Segon.-

Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent.
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Tercer.-

Exposar al públic el present acord durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província,
al taulell d’anuncis municipal i a l’espai web municipal
(http://www.pradelldelateixeta.cat). 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 a votació, la proposta d’acord resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents.

5.

Precs i preguntes.

El regidor Sr. Francesc Sans (UMdC) exposa que en aquesta legislatura està disposat a
col·laborar amb el que calgui, i es posa a disposició de l’equip de govern, així mateix sol·licita
que a l’apartat de l’espai web municipal hi consti el seu càrrec de regidor.
L’alcaldessa, Sra. Mar Amorós (CiU), exposa que es modificarà el web per incorporar el càrrec, i
així mostrar la informació de cada regidor.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta aixeca la sessió, essent l’hora que
s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a Secretari, en dono fe.

L'alcaldessa,
MAR AMORÓS MAS

El Secretari-interventor acctal.,
JOSEP GUILLÉN VIÑAS
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