ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Número 5/2015
Caràcter: Extraordinària corresponent al mes de maig
Dia: 22 de maig de 2015.
Hora: 9:15 hores.
Lloc: Sala de sessions de la casa consistorial.
Hi assisteixen:
Jaume Domínguez Ruiz
Jordi Sans Ferrer
Maria Jesús Coronado Fuentes
Claudi Domènech Bonachi
Jaime Joaquin Vidal Guiamet
Joan Pere Vidal i Àlvarez
Ana Maria Ramos Castro
Antonio Tenorio Recuero
Ma Assumpció Asensio Català
Inmaculada Sánchez Fernández
Francisco Javier Marcos Tuebols

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’expedient de l'expedient de suplement de crèdit finançat
mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals 2/2015

Celia Maria Villa Sánchez
Secretària accidental
Els Pallaresos, 19 de maig de 2015.

1.- EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT 2/2015 FINANÇAT
MITJANÇANT EL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS 2/2015
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 14 de maig de 2015 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit
2. La Regidoria d’Hisenda, en data 15 de maig de 2015 ha proposat les partides i
els imports que s’han de modificar.
3. El secretari i l'interventor han emès informes favorables.
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 RD 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 l’article 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 a l’article 3 i 11
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i
execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i
ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el
sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
Per tant,
Es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari número
2/2015 , per import de 352.500 €, que cal finançar mitjançant romanent de
tresoreria per a despeses generals, del pressupost vigent de la corporació
d’acord amb el següent detall:

Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
Partida

Nom

011 91300

Prèstec

Consignació
inicial
42.098,82€

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

309.343,39€

351.442,21€

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

43.156,61€
309.343,39€

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província. Si no es presenten 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.
Intervencions
Sr. Marcos- Fa unes preguntes a la Sra. Secretària que poden condicionar el
vot del seu grup.
En primer lloc li pregunta si li podria explicar amb més detall la urgència
d’aquest punt.
Sr. Alcalde- Li respon que finalitzant el mandat de quatre anys sembla que
encara el Sr. Marcos no conegui com funciona, que el debat és polític, i que la
secretària està per assessorar temes legals.
Sr. Marcos- Li diu que és un tema legal.
Sr. Alcalde- Diu que la urgència del ple és un tema d’alcaldia.
(Es produeix una discussió entre el Sr. Marcos i el Sr. Alcalde)
Sra. Secretària acctal.- Li respon al senyor Marcos que la convocatòria del ple
és una facultat directament de l’alcaldia. Que els ajuntaments es constituiran al
mes de juliol, el dia 18 de juliol es farà l’organització del plenari. El proper
venciment del préstec d’aquest trimestres de préstec és el 30 de juliol.
Que la urgència i la convocatòria en base a totes aquestes dades és
competència de l’alcaldia, no de la secretaria-intervenció.

Sr. Marcos- Li pregunta a la senyora Secretària acctal. si el ple es podria
celebrar el dia 14 de juliol, per dir una data.
Sra. Secretària acctal.- Li respon de nou que és competència de l’alcaldia el
decidir-ho.
Sr. Marcos- Li pregunta si hi algun problema legal.
Sra. Secretària acctal.- Li respon que si l’ajuntament està constituït i si estan
canviats el apoderats al banc, és a dir, que estiguin les signatures canviades,
no hi hauria cap problema.
Sr. Marcos- Li pregunta al Sr. Alcalde per la urgència, i per que no es deixa per
més endavant.
Sr. Alcalde- Li respon que primer per que aquests tipus de decisions d’ on han
d’anar aquests fons “del fondo de comunidades” està establert per llei,
s’estableix que si has demanat el préstec per això s’ha de liquidar el préstec.
I la segona raó és per que creu que ja han pagat prou interessos, com per
seguir pagant-los tenint diners al compte bancari.
Sr. Marcos- Li replica que no és una explicació lògica.
Sr. Alcalde- Creu que és necessari i és un exercici de responsabilitat per no
seguir pagant interessos bancaris.
Sr. Tenorio- Pregunta si hi ha obligatorietat de pagar el préstec a dia d’avui.
Sr. Alcalde- Repeteix que és un exercici de responsabilitat que els veïns deixin
de pagar interessos per un préstec que es pot amortitzar i ve condicionat per
llei que s’ha d’amortitzar. Que s’han pagat anualment més de 20.000€
d’interessos i que creu que val la pena deixar de pagar aquests interessos, per
que s’han pagat més de 60.000€ en interessos.
Sr. Marcos- Es dirigeix al senyor alcalde per dir-li que la seva tant anomenada
transparència ha estat tan opaca que no se’l poden creure. I com no tenen
informació de res, i no estan al dia de res, i que la seva transparència ha esta
totalment nul·la, no el poden creure.
Com els ha creat aquesta desconfiança, entre això i altres coses, doncs el
resultat de la votació serà la que serà.
Sr. Vidal Álvarez- Pregunta que si això va arribar el dia 30 d’abril, com és que
fins ara si era tan urgent no s’havia convocat a tots els regidors per donar una
explicació per part de la secretaria i l’alcaldia sobre aquest tema. Que ho
podien haver entrat per urgència al plenari del dia 30 d’abril havent-los reunit
prèviament a les 19 hores. I si no un dia i una hora en un plenari que tothom

hagués pogut assistir, i no en horaris intempestius. Que han tingut vint-i-dos
dies per fer-ho i no entén la urgència.
Sr. Alcalde- Li respon que estava de regidor a l’equip de govern quan es va
demanar el préstec i sap com va anar, que el Secretari-interventor ha marxat
en comissió de serveis a la Diputació de Tarragona, i per tant, es va generar un
dubte de si es va generar la reserva de crèdit, d’ADO, RC, etc...i que a més ha
coincidit amb la baixa per malaltia de la persona que porta el tema de
comptabilitat, que s’ha incorporat recentment.
Que es va mirar amb la secretària acctal. i amb el mateix secretari si podia
venir, mirant si els serveis jurídics de Diputació podien venir per fer les
comprovacions pertinents, per que si ja s’hagués fet aquesta reserva vinculada
a exercicis anteriors, que era el que pensaven no hagués calgut fer el ple.
S’hagués amortitzat directament vinculant-lo allà.
A finals de la setmana passada el tècnic de Diputació va ser el que va dir que
simplement era un diner que estava afectat i que s’havia de fer aquest
expedient per solventar aquest tema, es va fer a començament de setmana i
per això s’ha convocat el ple en aquest dia.
Sra. Secretària acctal.- Manifesta que li agradaria afegir a l’explicació que ha
donat el Sr. Alcalde que des del Departament de Secretaria Intervenció, el dia 4
de maig, tal i com es pot comprovar amb les correus-e de la secretaria, es
sol·licita al banc el deute i la tramitació per l’anulació del mateix. Que després
va rebre resposta d’aquest correu-e en data 11 de maig, sense haver-li
desglossat aquesta quantitat i que va tornar a preguntar si hi ha despeses de
cancel·lació o altres despeses que no s’incloguin als 309.000€ que li han donat
com a única xifra, i que aquest correu-e es torna a contestar més tard.
Aclareix que des de la secretaria-intervenció des del moment en que van
arribar els diners i que el Sr. Alcalde va comunicar la voluntat d’anular el
préstec, s’ha estat treballant en l’expedient.
Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Sans, Coronado, Domènech i Vidal Guiamet; sis (6) vots en contra
del srs/es. Ramos, Asensio, Tenorio, Vidal Àlvarez, Sánchez i Marcos, el Ple de
l’Ajuntament no aprova el present acord.
Sr. Domínguez- Intervé per dir que és una pena que per interès polític dels
regidors de l’oposició, i no pas per treballar com els agrada dir per poble, s’hagi
tirat enrere l’aprovació d’aquest expedient, que de ben segur que s’haurà de
tramitar més endavant i seguirem pagant interessos.
Que la voluntat de l’equip de govern era la de finiquitar un préstec que com ve
saben els que avui han votat que no, es vam veure obligats a demanar per que

quan l’equip de govern va entrar al 2011 hi havia una escola-bressol
construïda, però no pagada.
Que es van trobar una herència afegida a tot el deute que aquí els amics de
CiU i d’Iniciativa neguen per activa i per passiva, de més de 319.321€ només
d’escola-bressol, pendents de pagament de certificacions a l’empresa
constructora.
Que després que la Generalitat de Catalunya no ingresses els diners que
estaven compromesos per la creació de places escolars xifrada en 352.500€,
es va haver de concertar per obligació i llei el préstec ICO, aquest préstec que
s’ha estat pagant més de 60.000€ d’interessos a dia d’avui.
Que és una llàstima que per interessos polítics es segueixin pagant interessos,
és una llàstima que els amants del poble lluitin per entrar a base de joc brut.
(Es produeixen aplaudiments des de l’oposició)
Segueix el Sr. Alcalde amb la seva intervenció, manifesta que és una pena i
desitja als membres de l’oposició li vagin bé les eleccions, i no vol afegir res
més.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor President, aixeca la sessió a
les nou hores trenta-dos minuts, de la qual com a Secretària acctal., estenc
aquesta acta.

