ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL
Identificació de la sessió:
Núm.:
Data:
Caràcter:
Hora d’inici:
Lloc:

3/2016
18 de maig de 2016
Extraordinari
13:35 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

Assistents:
Alberto Ortega Royo
Eloi Calbet Ferran
Maria Jesús Valldosera Gasull
Judit Fernández Llerena
Josep Lluís Navarro Morgades
Albert Roig Rovira
Maria Carmen Verderas Vidal
Josep Maria Garriga Barberà
Victoria Eugenia Grau Portabales
No assisteix:
Pere Guinovart Dalmau
Susanna Ferré Bové
Secretari:
Xavier Tardiu Bonet
Interventora:
Anna Moragues Sanfélix

Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit 1/2016

Al poble del Morell, essent el dia 18 de maig de 2016 a les 13:35 hores es
reuneixen a la Sala d’Actes Consistorial sota la presidència del Sr. Primer Tinent
d’Alcalde, els senyors i senyores a dalt esmentats i que pel seu nombre representen
el terç dels membres del Ple, assistits pel sotasignant Secretari i per la Interventora
amb la finalitat de celebrar la sessió per a la qual han estat convocats
reglamentàriament.
Una vegada iniciada la sessió es posen a debat els assumptes que es relacionen a
l’ordre del dia.

Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit 1/2016
ANTECEDENTS
Per Decret de l’Alcaldia de data 13 de maig s’inicia l’expedient per a l’aprovació de
la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari com a conseqüència de
majors despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici econòmic, sense
que es puguin demorar al proper, pels quals no existeix crèdit, i considerant que es
disposa dels mitjans de finançament que es preveuen a la legislació vigent.
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 (TRLRHL), 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. Excepcionalment, per aplicació de l’article
175.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que
s’estableixen al precepte de referència.
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 per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF).
DELIBERACIÓ
El regidor Josep Lluís Navarro pren la paraula i diu que veiem que es tracta d’una
baixa de 50.000 euros en la partida de personal laboral fix i d’una alta de 50.000
euros per dotar una partida de reparació de les piscines municipals. Entenem que la
baixa és perquè a aquesta alçada de l’any aquests diners no es gastaran. De fet,
l’any passat es van donar de baixa 90.000 euros de la mateixa partida. El que no
entenem és quina reparació es tracta. El que vam demanar és si hi ha algun
informe tècnic de l’enginyer.
Per altra banda, amb 48 hores es pot convocar un Ple. Tot i que sabem que és
independent, vista la facilitat de convocar un Ple extraordinari, considerem que el
pas previ hauria sigut tenir estudis previs o pressupostos, tot i que legalment no
sigui necessari. Demanem un mínim d’explicacions sobre les reparacions i si s’ha
contactat amb professionals o si s’ha de licitar la reparació.

El regidor Alberto Ortega diu que aquest any he començat a mirar el terra de la
piscina i hi ha un problema que s’arrossegava des de fa anys, ja que el mal estat de
conservació comportava que els nens s’hi facin sang als peus. Entre la piscina gran
i la mitjana hi ha uns 100 metres on al sostre del terra hi ha fugues, sí que drena
però es queda allí i s’estan podrint les bigues. No hi ha risc de què caiguin, però es
podria produir algun petit enfonsament i algun nen podria prendre mal al peu. Això
ha motivat que es demanin pressupostos i la urgència de la convocatòria del Ple ve
motivada per l’obertura de les piscines. S’han fet les coses bé i, per un costat s’ha
tramitat la modificació de crèdit, que és competència del Ple i, per l’altra, s’està
redactant la memòria valorada, que serà aprovada per Decret d’Alcaldia.
El regidor J. Lluís Navarro diu que demanem una còpia de la memòria valorada o
que se’ns faci saber la seva aprovació, ja que tampoc pretenem acumular papers.
També pregunta sobre els detalls tècnics de la reparació
El regidor Alberto Ortega diu que pavimentarem, aixecarem el terra, sanejarem i
aïllarem perquè l’aigua dreni. Amb el temps que tenim abans de l’obertura de les
piscines potser només executarem les reparacions urgents i després ja
pavimentarem.
VOTACIÓ
Per tant, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels presents els
acords següents:
Primer.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 1/2016 que cal finançar
mitjançant anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, del
pressupost vigent de la Corporació.
Segon.- Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les
quals no hi ha consignació, cal tramitar l’expedient de crèdit extraordinari que s’ha
de finançar mitjançant anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses,
del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents i
d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
1/ Crèdit extraordinari:
Aplicació

Nom

4/342/632.09 Reparació
municipal

Consignació
inicial
piscina

0,00

Proposta
d’ampliació
50.000,00

Consignació
definitiva
50.000,00

Aquestes despeses es finançaran mitjançant els següents recursos: anul·lacions o
baixes dels crèdits de partides de despeses del pressupost vigent de la Corporació:
Finançament que es proposa:
Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:
Aplicació

Nom

Consignació

Proposta de Consignació

inicial
1/920/130.00 Retribucions bàsiques
personal laboral fix

965.000,00

baixa

definitiva

50.000,00

915.000,00

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.

El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 13:44 hores i d’ella s’estén la present acta
del contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe.

Alberto Ortega Royo
Alcalde acctal.

Xavier Tardiu Bonet
Secretari

