AJUNTAMENT DE QUART

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm. Exp. :
Núm. Sessió :
Caràcter:
Data:

SE-26/2019
10/2019
Extraordinària
01 de juliol de 2019.

A Quart, el 01 de juliol de 2019, quan són les vint hores i vint-i-cinc minuts, en
primera convocatòria, es reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, sota
la presidència del Sr. Alcalde Carles Gutiérrez Medina, l’Ajuntament en Ple a
l’objecte de celebrar la sessió EXTRAORDINÀRIA conforme a l’ordre del dia
notificat a aquest efecte. Actua de Secretari el Sr. Carles Velasco Perarnau,
titular de la Corporació.
Hi assisteixen:
Sr. Carles Gutiérrez Medina
Sr. Miquel Cortés Cardenal
Sra. Sílvia Ballesteros Olmedo
Sr. Samuel Lado Franco
Sra. Vanesa Edith Larramendy
Sr. Narcís Mas Martí
Sra. Gemma Borgoñoz Montjé
Sr. Jordi Batlle Egea
Sra. Aïna Subiña Casals
Sr. Arnau Benac González
Sr. Carles Serra Coll

QA
QA
QA
QA
QA
PSC
PSC
No Ads.
ERC
ERC
CUP

Han justificat la seva absència:
Cap
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, un cop comprovat pel
secretari l’existència de quòrum d’un terç amb un mínim de tres membres
corporatius requerit perquè pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els
assumptes inclosos a l’ordre del dia:
ORDRE DEL DIA

1. Modificació de crèdit 02/2019-4 (exp. 296/2019). Suplement de crèdit
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1.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
02/2019-4 : SUPLEMENT DE CRÈDIT.

NÚMERO

Antecedents.
1. Pressupost exercici 2019.
2. Resolució de l’alcaldia número 39/2019, d’11 de març, d’aprovació de la
liquidació de l’exercici 2018.
3. Atesa la necessitat d’incrementar i dotar de crèdit diverses aplicacions del
Pressupost vigent de la Corporació ja que aquestes són insuficients per
atendre les obligacions que es poden reconèixer fins a la fi de l’exercici
econòmic.
4. Decret d’Alcaldia núm. 116/2019, de 26 de juny, de delegacions per a
l’exercici de les atribucions genèriques de direcció i gestió de competències
als regidors.
5. Que per part de l’alcaldia es dicta una provisió de data 26 de juny de 2019 a
fi i efecte que es redacti una proposta de suplements de crèdits amb el
corresponent finançament sobre la qual, amb l’informe previ del Secretari i
del Tècnic d’Administració General, ha d’aprovar el Ple de l’ajuntament.
6. En data 26 de juny de 2019 la regidoria d’hisenda formula la proposta per
realitzar els suplements de crèdits i el crèdits extraordinaris, amb número
d’expedient 02/2019-4.
7. En data 26 de juny de 2019, els serveis econòmics i jurídics de l’ajuntament
emeten el seu informe, que consta en l’expedient administratiu.
Fonaments jurídics.
•
•
•
•
•
•

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, modificada per la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre.
Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en
el sector públic.
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol
primer del Títol sis de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes local, en
matèria de pressupostos.
Bases d’execució del pressupost 2019.

D’acord amb l’article 177.2 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, la
proposta de modificació, amb l’informe previ de la Intervenció, ha de ser
sotmesa pel president a l’aprovació del Ple de la corporació.
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En compliment del que disposa l’article 169 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, l’expedient s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Girona i al tauler d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin
examinar i puguin formular-hi reclamacions. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si en el termini d’exposició al públic no es presenten
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les.
Quan l’expedient sigui definitiu, el pressupost s’ha de publicar resumit per
capítols, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d'anuncis.
Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
les bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
Per això, el regidor d’hisenda proposa al Ple l’adopció del següents,
ACORDS
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació del pressupost
(exp. 02/2019-4) per un import total de 45.000,00 euros, amb el contingut
següent:
PROPOSTA D'EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT 02/2019-4
A) SUPLEMENT DE CRÈDIT
CAPÍTOL II
PROGRAMA ECONÒM.
DENOMINACIÓ
1531
21000
Vies públiques, desbrossament…
333
21200
Manteniment Museu Terrissa
333
22606
Visites guiades Museu de la Terrissa
338
22609
Festes Populars
341
22609
Activitats Culturals i Esportives
334
22612
Activitats Culturals
330
22699
Activitats Pla Local de Joventut
337
22699
Activitats Gent Gran
430
22699
Promoció Econòmica
924
22699
Polítiques d'Igualtat
TOTAL CAPÍTOL II

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDITS

IMPORT
10.000,00 €
3.000,00 €
5.500,00 €
4.000,00 €
4.500,00 €
4.000,00 €
3.500,00 €
3.000,00 €
2.500,00 €
5.000,00 €
45.000,00 €

45.000,00 €
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FINANÇAMENT
Els anteriors imports es financen de la següent manera:

A) Romanent de Tresoreria General
45.000,00 €

Romanent de Tresoreria general i no afectat
TOTAL Romanent de Tresoreria General

TOTAL FINANÇAMENT

45.000,00 €

45.000,00 €

Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de quinze dies
hàbils a comptar de la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar
les reclamacions que creguin convenients que seran resoltes pel Ple.
En el cas que no es presentin reclamacions durant aquest termini s’entendrà
aprovat definitivament l’expedient de modificació del pressupost número
02/2019-3 sense necessitat de nou acord plenari, d’acord amb el que estableix
l’article 169 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, entrant en vigor
l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Serra i la Sra. Subiña demanen
aclariment d’alguns punts. El Sr. Alcalde i el Sr. Cortés exposen els
antecedents i el contingut de la proposta, amb més detall, i finalment, sotmesa
la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta, amb el següent resultat :
vots a favor 8 (QA, PSC. No Ads.), Abstencions, 3 (ERC i CUP).
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sr. Alcalde-President aixeca la
sessió quan són les vint hores i trenta minuts del vespre, de tot el que, com a
Secretari de la Corporació, CERTIFICO.

L’Alcalde-President,

Carles Gutiérrez Medina

El Secretari-Interventor

Carles Velasco Perarnau
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