ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
L’ALDEA
Número: 6/2016.
Data: 18 de novembre de 2016.
Hora d’inici: 08:30 hores.
Hora d’acabament: 08:35 hores.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de l’Aldea.
ASSISTENTS:
Alcalde:
Regidors:

- En Daniel Andreu i Falcó.
- Simón Falcó i Moreso
- Miriam Ferrando i Blesas
- Yolanda Tomàs i Ferré
- Albert Curto i Zapater
- Natividad Bernal i Bermudez
- Albert Borràs i Tafalla
- Elisabet Zapater i Alifonso
- Jose Mª Pujol i Perella
- Rafa Puente i Batlle

- ERC-AM
- ERC-AM
- ERC-AM
- ERC-AM
- ERC-AM
- ERC-AM
- ERC-AM
- CiU
- CiU
- CiU

Secretària:
- Mª Rosa Pons i Ferré.
No assisteix:
- Montse Mola i Arques

- ERC-AM

A la sala de Plens de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia divuit de novembre
de dos mil setze, i prèvia convocatòria a l’efecte, es reuneixen els Regidors
assenyalats a l’encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde en Daniel Andreu i
Falcó, a l’objecte de celebrar sessió pública extraordinària. Obert l’acte pel Sr.
President, i després de comprovar que hi ha el quòrum legalment exigit per a la vàlida
constitució del Ple, es va entrar a estudiar els assumptes inclosos a l’ordre del dia i
s’adoptaren els següents acords:
1r.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL RELATIU
A LA DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2015.
L’Alcalde dona compte als assistents de l’informe de la intervenció municipal al qual es
refereix aquest punt, el qual transcrit literalment diu el següent:
“Antecedents.1. En data 28 d’abril de 2016 l'Alcalde/President va aprovar la liquidació de l'exercici
2015.
2. De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors:
a) Romanent de tresoreria per a despeses generals: 1.550.879,86 euros
b) Estabilitat: 263.781,09 euros
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c) Rati de deute viu: 0,00.%
d) Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 134.667,77 euros
3. El darrer període mig de pagament informat al ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques en data 18 d’abril de 2016 té un valor de 21,40.
4. La previsió d'estabilitat de la liquidació de l'exercici 2016 és de 363.580,69 euros.
Fonaments de dret
1. L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per
damunt dels previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute.
2. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest
s'ha de destinar a reduir el nivell d'endeutament net.
3. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no
superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament,
que presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional, romanent de tresoreria
positiu, una vegada descomptat l'efecte de les mesures especials de finançament, que
compleixin amb el període mig de pagament previst a la normativa de morositat i que
prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de l'exercici 2016 podran
destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar
al pressupost i a continuació, a finançar inversions financerament sostenibles sempre
amb el límit de la previsió de capacitat de finançament de l'exercici 2016, si encara
queda import a distribuir aquest es destinarà a reduir endeutament net.
4. La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per inversió
financerament sostenible.
5. L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en
matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 21 de gener de 2016 de
la Direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la
Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, entre
d'altres, que el romanent de tresoreria per a despeses generals positiu s'ha de
destinar, en funció dels recursos líquids disponibles a sanejar les obligacions pendents
d'aplicar al pressupost i al compliment dels compromisos de despesa assumits per
l'existència de romanents de crèdits incorporables.
Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- L’import del superàvit és de 263.781,09 euros del qual es dedueixen els
següents imports en concepte de creditors per despeses pendents d’aplicar a
pressupost:
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Superàvit de la liquidació
Creditors per despeses pendents
d'aplicar a pressupost
AD finançades amb fons propis
Import a distribuir

263.781,09
134.667,77
17.393,99
111.719,33

Segon.- L’import a distribuir de 111.719,33 euros es distribueix de la següent manera:
Import màxim d'Inversió
financerament sostenible

111.719,33

Tercer.- Indicar la lliure disponibilitat de l'import de 111.719,33 euros.

Import de lliure disponibilitat

111.719,33

2n.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.
12/2016. MODALITAT CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“Vista la necessitat de realitzar durant l’exercici corrent una despesa d’inversió que no
va ser prevista en el pressupost vigent per a 2016, es fa necessari tramitar un
expedient de crèdit extraordinari, previ informe perceptiu de secretaria – intervenció,
que es pot finançar d’acord amb l’article 36 del RD 500/1990, de 20 d’abril pel qual es
regula el règim pressupostari dels ens locals, mitjançant romanent lliure de tresoreria
per a despeses generals.
Vista la necessitat de realitzar durant l’exercici corrent una despesa d’inversió que no
van ser prevista.
Atès que per al finançament d’aquesta inversió s’han considerat les previsions legals
següents:
1. Art. 32 i Disposició addicional sexta de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat
Pressupostaria i Sostenibilitat financera.
2. Disposició addicional 16a 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.
Vista la proposta de la Regidoria d’Hisenda de data 14 de novembre de 2016.
Vistos els informes de secretaria-intervenció de 14 de novembre de 2016, incorporats
a l’expedient.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següent ACORDS:
1.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit pressupostari número
12/2016, en la modalitat de crèdit extraordinari, que cal finançar amb càrrec al
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romanent lliure de tresoreria per a despeses generals, procedent de la liquidació del
pressupost municipal 2015, d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
1) Crèdits extraordinaris:
Partida
422/60000

Nom
Adquisició terreny per sòl industrial

TOTAL

TOTAL ALTES CRÈDITS

Consignació
inicial

Proposta
d'increment

Consignació
definitiva

0,00

10.500,00

10.500,00

0,00

10.500,00

10.500,00

10.500,00

Finançament que es proposa:
1) Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: ( superàvit de
la liquidació del 2015)
Partida: 87000

10.500,00

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’aprovació esdevindria definitiva En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició
pública, per resoldre les possibles al·legacions que s’haguessin presentat.”
Intervencions.
L’Alcalde explica per quins motius es porta al Ple aquesta modificació de crèdit quan fa
molt poc es va convocar una sessió extraordinària per aprovar un altre expedient de
modificació de crèdit. Informa que de manera sobtada ha sorgit l’oportunitat de
comprar un terreny que es troba enclavat dintre del terreny municipal ubicat a la
Partida “Carvallo”, es tracta d’un terreny que pertany a una societat mercantil que es
troba en concurs de creditors i que el preu de venda és un preu d’oportunitat que val la
pena aprofitar per tal que l’Ajuntament pugui afegir o agregar aquest terreny a la
parcel·la de sòl industrial que ja disposa a la Partida “Carvallo”. Per altra banda explica
que el motiu de celebrar aquesta sessió extraordinària és per que per poder adquirir
aquest immoble és necessari abans tramitar una modificació pressupostària en la
modalitat de crèdit extraordinari, i aquesta modificació ha de quedar aprovada dintre
de l’any 2017, per a que l’Ajuntament pugui fer ús del superàvit procedent de la
liquidació del pressupost 2015. Informa que aquest terreny té una superfície de dos mil
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sis-cents metres quadrats segons el Registre de la Propietat i que la compra s’ha
previst en un import de 10.500,00 € amb despesa d’impostos inclosa.
No es suscita cap intervenció més.
Votació.S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a l’hora
assenyalada a l’encapçalament. I per a constància del què s’ha tractat i dels acords
presos, estenc aquesta acta que consta de 5 pàgines la qual, una vegada passada al
plec de fulls de les actes del Ple, signaran el Sr. Alcalde i la Secretària en compliment
del disposat al RD 2586/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament
d’organització i funcionament de les entitats locals i la certifico amb la meva signatura.
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