AJUNTAMENT DE QUART

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. Exp. :
Núm. Sessió :
Caràcter:
Data:

SE-08/2020
03/2020
Extraordinària
15 de maig de 2020.

A Quart, a 15 de maig de 2020, quan són les divuits hores, 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
Sr. Arnau Benac González
Sr. Carles Serra Coll

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

Han justificat la seva absència:
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. Aprovació inicial modificació pressupostària : suplements de crèdits i crèdits
extraordinaris.
2. Baixa de drets reconeguts en exercicis anteriors.
3. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia.
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1.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚMERO
02/2020 : SUPLEMENTS DE CRÈDITS I CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Antecedents.
1. Pressupost exercici 2020.
2. Resolució de l’alcaldia número 85/2020, de 6 de maig, d’aprovació de la liquidació
de l’exercici 2019.

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. Que per part de l’alcaldia es dicta una provisió a la data de la signatura a fi i
efecte que es redacti una proposta de suplements de crèdits i crèdit
extraordinari 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.
5. A la data de la signatura, l’alcaldia formula la proposta per realitzar els
suplements de crèdits i el crèdit extraordinari, amb número d’expedient
272/2020.
6. A la data de la signatura electrònica, 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 2020.

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.
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
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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
per un import total de 718.097,81 euros, amb el contingut següent:

PROPOSTA D'EXPEDIENT DE SUPLEMENTS DE CRÈDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS
02/2020

A) SUPLEMENT DE CRÈDIT
CAPÍTOL I
PROGRAMA
920
920

ECONÒM.
13000
Personal Laboral Fix
16000
Seguretat Social
TOTAL CAPÍTOL I

DENOMINACIÓ

IMPORT
25.000,00 €
3.000,00 €
28.000,00 €

CAPÍTOL II
PROGRAMA
338
1531
171
160
342
920
338
313
920
326

ECONÒM.
20900
21000
21000
21001
21203
21600
22112
22606
22706
46500

DENOMINACIÓ
Cànon SGAE
Vies Públiques, camins públics i desbrossaments
Servei manteniment i conservació parcs infantils
Xarxa Sanejament
Manteniment Camp Futbol Quart
Manteniment Equip Informàtic
Ornamentació nadal
Accions Públiques de Salut
Estudis i treballs tècnics
Escola de Música del Gironès
TOTAL CAPÍTOL II

IMPORT
1.500,00 €
48.000,00 €
84.000,00 €
20.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
25.000,00 €
15.000,00 €
4.000,00 €
1.560,00 €
205.060,00 €
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TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDITS

233.060,00 €

B) CRÈDIT EXTRAORDINÀRI
CAPÍTOL IV
PROGRAMA
231
322

ECONÒM.
DENOMINACIÓ
48007
Afectacions famílies i empreses CoV-19
46500
Consell Transport Escolar
TOTAL CAPÍTOL VI

IMPORT
40.000,00 €
4.000,00 €
44.000,00 €

ECONÒM.
61900
61900
61900
61901
61902
62100
62200
62400
62400
62900
62900
63200
63300
64000
64800

IMPORT
24.000,00 €
8.000,00 €
25.000,00 €
25.362,81 €
47.500,00 €
25.000,00 €
30.000,00 €
43.000,00 €
45.000,00 €
15.000,00 €
3.500,00 €
42.000,00 €
14.000,00 €
81.675,00 €
12.000,00 €
441.037,81 €

CAPÍTOL VI
PROGRAMA
171
172
1531
172
172
342
342
342
920
160
342
920
170
151
920

DENOMINACIÓ
Projecte actuacions parcs Infantils
Gorgs Celrè espais protegits
Redacció camí Creueta a l'Avellaneda
Arranjament camí prevenció incendis
Actuacions escullera Celrè (Glòria)
Construcció mur contenció Camp Futbol Quart
Redacció "Coberta pista Palol"
Redacció projecte patologies pavelló
Pla Director manteniment edificis públics
Redacció projecte desplaçament Sanejament.Can Rossa (Glòria)

Tanca Camp de Futbol la Creueta (Glòria)
Redistribució edifici municipal
Maquinaria brigada
POUM
Equipament informàtic
TOTAL CAPÍTOL VI

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

485.037,81 €

718.097,81 €

FINANÇAMENT
Els anteriors imports es financen de la següent manera:
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A) Nous ingressos

Econòmica Denominació

45062
45063

Gestió forestal sostenible (Camins)
Medi ambient (Gorgs)
TOTAL Nous ingressos

21.000,00 €
6.670,13 €
27.670,13 €

B) Anul·lacions o baixes de crèdits de partides de despeses:
Programa
4311
4311
337
342

Econòmica
22609
22610
22699
48000

Denominació
Fira Terrissa
Altres activitats firals
Activitats gent gran
Aportació gestió piscines

TOTAL Anul·lacions o baixes de crèdit

4.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €

39.000,00 €

C) Romanent de Tresoreria General
Romanent de Tresoreria general i no afectat

TOTAL Romanent de Tresoreria General

TOTAL FINANÇAMENT

679.097,81 €

679.097,81 €

718.097,81 €

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
02/2019-5 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. Alcalde exposa els antecedents
i contingut de la mateixa.
Per part del grup d’ERC volen fer constar el següent :
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“ Actualment ens trobem en un escenari molt complexa tant a nivell nacional
com a nivell local, un escenari que creiem que no ens podem permetre crear
divisió d’opinions entre les diferents forces polítiques, sinó unitat d’acció en tots
els sentits. Per això el Grup Municipal d’ERC Quart-Am donarem el nostre vot
favorable a tots els punts de l’ordre del doa d’aquest ple extraordinari. Tot i
això, trobem una mica pobre la partida de 40.000,00.-e destinada a
“Afectacions famílies i empreses Cov-19, però agafem la paraula de l’Alcalde
Carles Gutiérrez Medina de que, si és precís, s’augmentarà aquesta”.
El Grup de la CUP dona explicacions del seu vot de la següent manera :
“ Tot i considerar que ateses les conseqüències del temporal Glòria del passat
gener i de l'actual estat d'alarma provocat pel COVID-19 calia una modificació
dels pressupostos i que la presentada per l'equip de govern està feta en aquest
sentit hem decidit votar-hi en contra per considerar-la insuficient en la partida
destinada a les famílies i empreses afectades pel COVID-19, en no haver-hi
una partida destinada a la desinfecció dels espais on es realitzarà el casal
d'estiu així com de la neteja de mans d'usuaris i monitors tal com prescriu el
protocol de la Generalitat. Lamentem també, tot i que no sigui atribuïble a
l'equip de govern, els preus desmesurats dels estudis i projectes
pressupostats”.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb nou vots a favor i un en contra
(Carles Serra)
2.- BAIXES DE DRETS RECONEGUTS EN EXERCICIS ANTERIORS
Antecedents de fet:
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i
pressupostària, cal establir si la relació de drets reconeguts procedents
d’exercicis anteriors que resten pendents de cobrament respon a drets
efectivament exigibles actualment.
2. Amb la providència d’alcaldia a la data de la signatura electrònica s’inicia
l’expedient per a l’aprovació i comptabilització, si s’escau, de baixes de
drets reconeguts en exercicis anteriors, pendents de cobrament .
3. L’àrea d’intervenció i tresoreria han emès informe dels drets reconeguts en
exercicis anteriors i que estan pendents de cobrament que s’han de donar
de baixa, segon consta en l’expedient administratiu.

Fonaments de dret
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Articles 64 a 67 de la Llei general tributària, 59 a 62 del Reglament general
de recaptació, 40 a 41 de la Llei general pressupostària i el 24 de la llei de
garanties dels contribuents, en relació amb la prescripció d’ofici de drets
reconeguts i liquidats.
Article 70 de la Llei general tributària i articles 163 a 167 del Reglament
general de recaptació, en relació amb la declaració d’insolvència del deutor.
Article 212.4 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, en relació
a l’òrgan competent.
Instruccions de Model Normal de Comptabilitat Local i la Instrucció de Model
Simplificat.

Atès que l’òrgan competent per donar de baixa drets reconeguts d’exercicis
tancats és el Ple de l’Ajuntament (art. 22.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim .
Vista la proposta de baixa presentada per l’àrea d’intervenció– tresoreria, de la
relació motivada i detallada drets reconeguts en exercicis anteriors, pendents
de cobrament.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- APROVAR la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament,
integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 35.458,33€ el
detall individualitzat figura en l’informe d’intervenció i tresoreria que serveix de
motivació de la present resolució.
Segon.- DONAR TRASLLAT al Serveis econòmics de la Corporació a efectes
de practicar els assentaments corresponents.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat
3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de les resolucions següents:
-

Resolució de l’alcaldia número 45/2020, de 16 de març, d’aprovació marcs
pressupostaris 2020-2023.

-

Resolució de l’alcaldia número 81/2020, de 6 de maig, d’aprovació de la
liquidació de l’exercici 2019.

El Ple es dóna per assabentat
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sr. Alcalde-President aixeca la
sessió quan són les divuit hores i deu minuts del vespre, de tot el que, com a
Secretari de la Corporació, CERTIFICO.
L’Alcalde-President,

El Secretari-Interventor

Carles Gutiérrez Medina

Carles Velasco Perarnau
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