AJUNTAMENT DE LA
BARONAL VILA DE SANT JOAN
DE LES ABADESSES

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
L’AJUNTAMENT DE DATA 30 D´ABRIL DE 2012.

I

URGENT

DEL

PLE

DE

Identificació de la sessió:
Legislatura: 2011-2015
Sessió número: 8
Caràcter: extraordinària amb urgència
Lloc: Sala de Plens
Hora: 19:00
Llista d'Assitents:
Sr. RAMON ROQUÉ I RIU, President
Sra. CONCEPCIÓ FORMATGÉ I MARCER, Vocal
Sra. Mª LLUÏSA PÈREZ CASTRO, Vocal
Sr. ENRIC PALAU I HOMS, Vocal
Sra. MAGDA MANZANAL I SAURET, Vocal
Sra. SILVIA CARREIRA I LLENDERROZAS, Vocal
Sra. ANNA RUANO I ROMERO , Vocal
Sra. MONTSERRAT TALLANT I DESCAMPS, Vocal
Sr. JORDI CAPARRÓS I MARCÉ, Vocal
Sr. SERGI ALBRICH I VIÑAS, Vocal
Sr. RAIMON TRAVER I BURNIOL, Vocal
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària-interventora que en dóna fe.
ORDRE DEL DIA
1.- ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA I RATIFICACIÓ
CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA.
2.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 2/2012, MITJANÇANT
SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS PER A L´APLICACIÓ
DEL ROMANENT DE TRESORERIA RESULTANT DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L´EXERCICI 2011.
S’obre la sessió per la Presidència a les 19:00 hores i comprovada per la Secretària la
existència del quòrum suficient perquè pugui ser iniciada la sessió en primera
convocatòria, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.- ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA I RATIFICACIÓ
CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA.
La modificació del pressupost municipal amb la incorporació del romanent de
tresoreria procedent de la liquidació del pressupost de l´exercici econòmic de 2011,
una vegada aprovada aquesta liquidació, s´ha de produir abans no entri en vigor la Llei
d´Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, prevista pel proper 2 de maig,
atès que aquesta llei preveu que el romanent líquid de tresoreria només es pugui
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destinar a reduir l´endeutament net; ateses les necessitats de finançament pel
correcta desenvolupament de la gestió municipal, es proposa mitjançant una
modificació de pressupost per suplements de crèdit i crèdits extraordinaris, incorporar
l´esmentat romanent líquid de tresoreria.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
En conseqüència es proposa al Ple l´acceptació de la justificació de la urgència i la
ratificació de la convocatòria de la present sessió plenària amb aquest caràcter,
d´acord amb el que estableix l´article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora
de les Bases del règim local.
Sotmesa la proposta a consideració els membres del Plenari Municipal presents a la
sessió, aquesta s´aprova amb 9 vots positius ( 7 del grup polític municipal del PSC i 2
del grup polític municipal de CiU) i 2 abstencions del grup polític municipal d´ERC.
2.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 2/2012, MITJANÇANT
SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS PER A L´APLICACIÓ
DEL ROMANENT DE TRESORERIA RESULTANT DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L´EXERCICI 2011.
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 26 d’abril de 2012, s’inicia l’expedient
per a l’aprovació de la present modificació de crèdit amb la finalitat de poder atendre
les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la consignació és
insuficient o no n’hi ha en el pressupost actual, per la qual cosa cal tramitar l’expedient
de modificació de pressupost número 2/2012, mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit
extraordinari que s’ha de finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses
generals procedent de la liquidació del pressupost de l’exercici 201, i també mitjançant
majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en el pressupost,
amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:
1) Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Consignació Proposta
inicial
d’increment

Consignació
definitiva

01.151.6270012 Honoraris tècnics

89.719,64

20.280,36

110.000,00

03.342.6190112 Ampliació pista skate

6.575,00

2.458,63

9.033,63

15.460,37

107.071,37

407,10

6.979,10

eficiència 91.611,00
enllumenat

15.460,37

107.071,37

75.000,00

66.471,62

141.471,62

119.846,10

267.168,00

05.165.6190212 Millora
energètica
públic
01.155.6230212 Màquina
de sal
05.165.6190212 Millora
energètica
públic

eficiència 91.611,00
enllumenat
esparciadora 6.572,60

05.155.6100112 Vila Vella
01.160.6090011 Adquisició

solar

UA 147.321,90
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Espona-Maragall-Ramon
Urg
Total
despeses

modificació

240.384,55

2) Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

Consignació
definitiva

03.491.62303 Equipament
12
municipal

emissora 8.108,31

01.161.61002 Millores abastament Barris 71.713.49
12
Estació i Roser
01.155.61003 Millores Plaça Le Palais
12
01.155.60000 Urbanització
12
industrials
01.151.63201 Millores
12
municipals

6.000,00

polígons 150.000,00
equipaments 150.000,00

Total altes crèdits

385.821,80

També es proposa modificar el quadre de les inversions del pressupost del 2012, per
tal d´ajustar l´import de les inversions que a continuació s´indica, totes elles també
finançades amb romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació de l´exercici
2011:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Consignació
definitiva

01.336.6320012 Estudi històric i arqueològic 14.055,57
Ermita St. Antoni

11.353,58

01.336.6810012 Intervenció
arqueològica 14.575,60
Muralla. Tram Torre Saltant

8.163,65

01.151.6090112 Adquisició Torre Puda (2n. 65.000,00
Pagament)
(Vendes)

65.000,00
(Romanent
tresoreria)

Total modificació despeses

84.517,23

Finalment es proposa ajustar l´import de les subvencions que financien una part de
les inversions del 2012 i que a continuació s´indiquen:
05.165.6190212 – Millora eficiència energètica enllumenat públic:
Subvenció Generalitat
Subvenció Diputació de Girona

34.185,56 €
34.318,00 €

05.155.6100112 – Vila Vella :
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Subvenció Barris

55.000,00 €

Finançament que es proposa:
1) Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid tresoreria no afectat i disponible:

854.051,33 €

Majors ingressos :

15.000,00 €

Total finançament :

869.051,33 €

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 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 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.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número
2/2012, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals
procedent de la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 i amb majors ingressos
efectivament recaptats sobre els totals previstos en el pressupost, en la forma que
s´ha especificat en la part expositiva anterior.
SEGON.- Actualitzar els imports de les partides d´inversió previstes en el pressupost
de 2012 i que a continuació s´indiquen, les quals es financien amb romanent de
tresoreria per a despeses generals, de conformitat amb el quadre d´inversions per a
l´exercici 2012 que s´adjunta al present acord:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Consignació
definitiva

01.336.6320012 Estudi històric i arqueològic 14.055,57
Ermita St. Antoni

11.353,58

01.336.6810012 Intervenció
arqueològica 14.575,60
Muralla. Tram Torre Saltant

8.163,65

01.151.6090112 Adquisició Torre Puda (2n. 65.000
Pagament)
Vendes

65.000
Romanent
tresoreria

TERCER.- Ajustar l´import de les subvencions que financien una part de les inversions
del 2012 que a continuació s´indiquen, de conformitat amb el quadre de les inversions
per a l´exercici 2012 que s´adjunta al present acord:
05.165.6190212 – Millora eficiència energètica enllumenat públic:
Subvenció Generalitat
Subvenció Diputació de Girona

34.185,56 €
34.318,00 €

05.155.6100112 – Vila Vella :
Subvenció Barris

55.000,00 €

QUART.- El pressupost general una vegada incorporada la present modificació de
crèdit en tràmit, s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
CINQUÈ.- 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.
El Sr. Alcalde explica que la modificació del pressupost ve donada per la Llei
Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera que pretèn aprovar el
govern de l’Estat i que en principi ha d’entrar en vigor demà i que obliga als
ajuntaments a utilitzar el romanent positiu de tresoreria per tornar deute i, per tant,
això obliga a incorporar el romanent de tresoreria positiu al quadre d’inversions del
2012 amb la finalitat de poder disposar de diners per a les futures inversions de la
legislatura. Explica que el que es proposa és el que recomanen la Federació de
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Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis a tots els ajuntaments.
Llegeix el contingut de la recomanació.
A continuació el Sr. Alcalde diu que la modificació que el govern de l’Estat proposa,
impossibilitarà en els propers anys a les corporacions locals a que pugui dur a terme
polítiques de desenvolupament econòmic, via inversions tal i com s’ha fet en els
darrers anys. El compliment del que proposa el govern de l’Estat pot obligar als
ajuntaments a una exagerada austeritat que pot provocar una paràlisi total. Creu que
amb la feina ben feta dels últims anys.
El regidor Sr. Raimon Traver, exposa que el seu grup municipal votaran en contra de
la proposta bàsicament per coherència ja que tampoc se’ls havia deixat participar en
decidir quines inversions s´han de dur a terme. Per altra banda, considera que el tema
és complicat ja que es pot entendre que el que es pretén amb la modificació de la llei,
és eixugar deute i en canvi es destinen els diners a fer inversions i el ciutadà pot
pensar que en un temps d’austeritat no correspon fer noves inversions. Demana que
s’expliqui en què consisteixen les actuacions en edificis municipals per valor de
250.000 €, tenint en compte que es farà un CAP nou, que el pavelló s’ha arreglat,
que s’està lluitant per fer una escola nova i també, demana què es vol fer amb una
inversió de 190.000 € en actuacions a polígons industrials. Insisteix en què s’ha
d’explicar bé, ja que existeix la possibilitat d’eiguxar crèdit i en canvi es plantegen
noves inversions.
El Sr. Alcalde li dóna la raó pel que fa a la informació que s’ha de donar i explica que,
amb el romanent es tornaran 100.000 € de crèdits que fins ara l’ajuntament estava
pagant i per altra banda, la resta de romanent positiu s’incorpora per al finançament
de possibles inversions d’aquesta legislatura. Pel que fa a les inversions en edificis
municipals, explica que es tracta de l’edifici de Sant Antoni i la seva rehabilitació, un
projecte que s’està treballant conjuntament amb la Fundació MAP per a una activitat
econòmica destinada a ús hoteler i que la seva inversió total pot arribar a 1 milió
d’euros. Destaca que tot i que es pretén que el projecte estigui finançat per
subvencions de diferents organismes, la previsió econòmica que es fa correspon a un
coixí per a una possible aportació municipal. Entén que és un projecte molt important
per al municipi i per tant, creu que és sensat fer una previsió econòmica donada la
situació econòmica i financera actual.
En referència a la inversió encaminada als polígons industrials, el Sr. Alcalde explica
que hi ha dos projectes importants de millora dels polígons. Un és el projecte
d’ampliació del pont d’accés al polígon de Cal Gat, inversió consensuada amb les
empreses del sector. Per altra banda també s’està intentant desenvolupar el polígon
industrial de la colònia Llaudet. Per ambdós projectes s’espera rebre finançament de
subvencions, com per exemple el FEDER.
El senyor alcalde també explica que també es preveu una aportació per de l’espai del
parc de la Muralla, una obra important per a Sant Joan i especialment per a la Vila
Vella i també una altra per pagar el solar on es farà el nou CAP.
El regidor Sr. Sergi Albrich explica el vot negatiu del seu grup d’Esquerra Republicana
de Catalunya també perquè no se’ls ha consultat en cap moment el pla d’inversions.
Manifesta que tampoc estan d’acord amb la llei aprovada del govern central i que
decideix en què s’ha de gastar un ajuntament, el seu romanent de tresoreria. Creu
que, tot i que el nivell d’endeutament de l’Ajuntament no és molt elevat, si que hauria
de destinar la major part del romanent a eixugar crèdit i tornar a un nivell
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d’endeutament dels anys 2006-2007. Creuen que falta alguna inversió important com
per exemple legalitzar la Fundació Emma o bé estudiar l’ampliació de la Llar d’Infants.
El Sr. Alcalde respon al Sr. Albrich que la legalització de la Fundació Emma, és un
projecte que s’està redactant però que es tracta des de la mateixa fundació ja que no
és l’ajuntament qui decideix quin projecte s’ha d’encarregar. Li diu que igual no ho
recorda perquè durant la passada legislatura no va assistir a cap reunió del patronat.
El Sr. Albrich demana a l’Alcalde que no torni a faltar a la veritat i li recomana llegeixi
les actes on veurà a quantes reunions el regidor del moment, Sr. Joan Àlvarez, va
assistir-hi.
El Sr. Alcalde li contesta que des de la fundació la principal preocupació precisament
és la legalització i durant la passada legislatura es varen fer moltes inversions a la
fundació i li assegura que els seus companys varen participar molt poc a les juntes del
patronat. També li recorda l’any 2008 es va encarregar un estudi per saber el forat
que havia deixat Esquerra Republicana de Catalunya durant el seu mandat i va
determinar que el forat era de 1.650.000 € i, per tant, l’endeutament real de
l’ajuntament del 2006-2007, que ell ha esmentat, rondava el 130% pràcticament el
doble de l’actual. Remarca que l’endeutament més important que mai ha tingut aquest
ajuntament va ser quan governava Esquerra Republicana de Catalunya i que del 2007
al 2011, amb l’actual equip de govern, l’endeutament es va reduït prop d’un 12% i es
continua en la mateixa línia. Insisteix en que l’actual equip de govern, pretén anar
reduint l’endeutament de forma paulatina.
El regidor Sr. Albrich recorda a l’alcalde que en la última sessió plenària li va
recomanar que es posés ulleres per llegir i ara ell li fa la mateixa recomanació per què
llegeixi les actes de la fundació i veurà com els regidors d’Esquerra Republicana de
Catalunya varen assistir a la majoria de les sessions del patronat, ja que únicament
van faltar a una, per temes personals. Li dóna la raó en que les inversions es tracten
des de la fundació però des de l’ajuntament és des d’on s’aconsegueix el finançament
per les millores de la fundació i això ell ho sap perquè és el president de les dues
institucions.
El Sr. Alcalde li diu que les subvencions es demanen des de la mateixa fundació ja
que és una institució totalment independent.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració del Plenari Municipal, aquesta s´aprova
amb 7 vots positius del grup polític municipal del PSC i 4 vots negatius ( 2 del grup
polític municipal de CiU i 2 del grup polític municipal d´ERC).
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldia dóna per acabada la sessió a les
19:00 hores de la qual s’estén la present acta que signa amb mi, la Secretària que
certifico, l’Alcalde-President de la Corporació.

Raquel Costa Iglesias
Secretària-Interventora

Ramon Roqué i Riu
L’Alcalde
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