ACTA NÚM. 03/12
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA, DEL
PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 D’ABRIL DE 2012

Assistents:
President:
Pep Palos i Sastre
Regidors:
Dolores Cambras i Saqués
M. Carme Simon i Orriols
Joan Navarro i Soler
Gerard Soler i Perramon
Josep Nogué i Serrat
Marta Peracaula i Prades

A la Sala d’Actes de la Casa de la Vila de Sant Pau de
Segúries, quan són les 18:00 hores del vespre del dia
27 d’abril de 2012 es reuneix el Ple de la Corporació a
l’objecte de celebrar sessió extraordinària, amb
caràcter d’urgència, en primera convocatòria, sota la
presidència del Sr. Pep Palos i Sastre,
Alcalde
president i l’assistència dels regidors relacionats al
requadre.
Actua com a secretari el Sr. Luis López i García,
secretari interventor de l’Ajuntament.

Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò
que estableix l’article 98.c) del Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr.
President obre la sessió per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la
convocatòria:
1.- JUSTIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA:
2.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2011.
3. PROPOSTA DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012. EXP. 01/12.

DEL

---------------------------------1.- JUSTIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA:

La modificació del pressupost municipal amb la incorporació del romanent de
tresoreria procedent de la liquidació del pressupost de 2011, una vegada aprovada
aquesta liquidació, s’ha de produir abans no entri en vigor la nova Llei d’Estabilitat
Pressupostària, prevista pel proper dia 2 de maig, a la vista que aquesta norma preveu
que el romanent només es podrà destinar a reduir l’endeutament net; ateses les
necessitats de finançament dels suplements de crèdit i els crèdits extraordinaris que es
proposen pel correcte desenvolupament de la gestió municipal.
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 reguladora de les bases del
règim local.
El Ple, per unanimitat, acorda acceptar la urgència de la sessió i ratifica la
convocatòria.

2.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2011.

De conformitat amb l’art. 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es dona compte al Ple de la
Resolució de l’Alcaldia, de data 26 d’abril de 2012, per la qual s’aprova la liquidació
del pressupost de l’exercici 2011. El romanent de tresoreria no presenta dèficit, i el
resum és com segueix:
1. FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL DE L’EXERCICI ........................ 61.770,92
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT ......................................................... 552.440,67
+ Del pressupost d’ingressos exercici corrent ............................................... 390.527,34
+ Del pressupost d’ingressos exercicis tancats ............................................... 59.700,05
+ D’operacions no pressupostàries ................................................................ 102.213,28
- Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva ............................................ 0,00
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT................................................ 330.376,07
+ Del pressupost de despeses exercici corrent ............................................. 236.054,31
+ Del pressupost de despeses exercicis tancats ............................................... 3.902,51
+ D’operacions no pressupostàries .................................................................. 90.419,25
- Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva ............................................. 0,00
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) ............................................... 283.835,52
- Saldo de dubtós cobrament .......................................................................... 30.762,75
- Desviacions positives de finançament acumulades .............................................. 0,00
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS ................... 253.072,77

El Ple es dóna per assabentat.
3. PROPOSTA DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012. EXP. 01/12.

I

CRÈDIT

EXTRAORDINARI

DEL

Expedient número 01/2012, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
ANTECEDENTS

1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 26 d’abril de 2012 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit
extraordinari.
2. Per 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, cal tramitar l’expedient
de suplement de crèdit i crèdit extraordinari que s’ha de finançar mitjançant romanent
de tresoreria per a despeses generals procedent de la liquidació del pressupost de
l’exercici anterior, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:
1) Suplements de crèdit:

Aplicació Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

1.21000

Mant.i cons.parc jardins i M.N.

50.281,03

10.000,00

60.281,03

1.21300

Mant.i conserv.màq.i instal.

15.000,00

20.000,00

35.000,00

1.62501

Mobiliari

2.000,00

8.000,00

10.000,00

3.22609

Activitats culturals i esportives

10.200,00

10.000,00

20.200,00

3.48303

Aportacions al CEIC

23.500,00

20.000,00

43.500,00

4.21000

Mant.i conserv. infraestructures

38.600,00

15.000,00

53.600,00

9.212.00

Mant.i conserv. Edificis

12.000,00

12.000,00

24.000,00

9.221.02

Combustible i carburants

12.000,00

8.000,00

20.000,00

9.22602

Publicitat i propaganda

7.144,00

3.000,00

10.144,00

9.22706

Estudis i treballs tècnics

35.217,76

5.000,00

40.217,76

9.46300

Aportacions a Mancomunitats

10.335,25

5.000,00

15.335,25

0.31000

Interessos préstecs

159,78

120,00

279,78

216.437,82

116.120,00

332.557,82

Total modificació despeses

2) Crèdits extraordinaris:
Aplicació Nom

Consignació definitiva

4.61900

Arranjament de carrers

60.000,00

9.12001

Retribuc.funcionari habilit. nac.

30.000,00

Total altres crèdits

90.000,00

Total increment de la despesa:

206.120,00 €

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

253.072,77 €

Total finançament :

206.120,00 €

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 traduïbles
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.
Per tant,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número
01/2012, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals,
procedent de la liquidació del pressupost de l’exercici anterior.
SEGON. Manifestar que el pressupost general una vegada incorporada la present
modificació de crèdit en tràmit, s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària.
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.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels set membres
que formen el Ple de la Corporació.
No havent altres assumptes a tractar, quan passen cinc minuts d’un quart de set del
vespre, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta per mi, el
secretari, que ho certifico.
Vist i plau
L’alcalde

