Ajuntament del Catllar

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
L
DEL DIA 30 D’ABRIL DE 2012

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia 30 d’abril de
dos mil dotze, sota la Presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i Colomina,
Alcalde-President,
President, es reuneixen a la Sala de Sessions els Srs/Sres.
Regidors/es que després s’assenyalen per tal de celebrar sessió
extraordinària del Ple de l'Ajuntament, amb l’Ordre del dia que després es
dirà.
Hi assisteixen:
ALCALDE:
Josep M. Gavaldà i Colomina
REGIDORS/ES:
Carles Guillén
illén i Montserrat
Sílvia Juanes i Ribas
M Goretti Gatell i Anglès
Francesc Virgili i Güell
Teresa M Canela i Armengol
Fernando Martínez del Campo
Marcelo Javier Tarantino
S’excusen per no poder assistir:
Antonio López i López
Montserrat Inglès i Novell
vell
Joan Morlà i Mensa
SECRETÀRIA:
Catalina Eva Alemany i Covas
ORDRE DEL DIA:
1. Proposta donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de
l’exercici 2011.
2. Proposta d’aprovació de la primera modificació de crèdits del pressupost de
l’exercici 2012 per la incorporació del romanent de tresoreria.
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del
dia.
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1. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2011.
El Sr. Alcalde dona compte del decret núm. 2012/246, de 20 d’abril, de
liquidació del pressupost de l’exercici de 2011, al qual dóna lectura la
secretària interventora de l’ajuntament, amb el següent resultat:
“Primer. Aprovar la liquidació del pressupost de 2011, a 31 de desembre de
2011, amb els següents resultats:
Fons líquids de tresoreria
Deutors pendents de cobrament
Creditors pendent de pagament
Romanent de Tresoreria afectat a
despeses amb finançament finalista
Saldo dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
Romanent de tresoreria
Segon.

277.430,19 €
1.210.676,58 €
-784.477,90
€
703.628,87 €
- 275.049,64 €
-39.366,19 €
389.213,04 €

Donar compte d’aquest decret al ple de l’ajuntament.”

En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat de
l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2011.
2. APROVACIÓ DE LA PRIMERA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012 PER LA INCORPORACIÓ DEL
ROMANENT DE TRESORERIA.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El pressupost municipal vigent va ser aprovat pel ple de l’ajuntament en
sessió de data 29 de març de 2012. En aquell moment hi va haver
determinades partides pressupostàries la quantia consignada de les quals era
clarament inferior a les necessitats de despesa que es preveien i algunes
altres referides a noves inversions no varen poder contemplar-se
contemplar
per la
insuficiència d’ingressos ordinaris del mateix pressupost.
Transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin presentat
al·legacions, i havent esdevingut, per tant, definitiva la seva aprovació, es fa
necessari incrementar aquestes partides
partides d’acord amb les necessitats reals de
despesa fent ús del romanent de tresoreria disponible, un cop tancat i liquidat
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el pressupost de 2011. Així, doncs, s’ha incoat el corresponent expedient de
modificació de crèdit per aplicació d’aquest romanent de
de tresoreria, d’acord
amb el detall següent:
Pg.
1
1
1
9
4
1
1
1
1
2
1
1
9
9
9

Econ.
22719
61106
62900
22730
48904
48922
22100
21002
62014
48917
21000
62903
22103
22114
61107

Denominació de la partida
Recollida i eliminació d'escombraries
Connexió dipòsit Coll de Tapioles
Senyalització viària / rutes
Serveis prestats per personal extern
Subvenció transport de viatgers
Subvenció energia elèctrica urbanitzacions
Energia elèctrica
Manteniment i conservació enllumenat públic
Franges de protecció i neteja abocadors
Altres (bicentenari de Sant Nicaset)
Manteniment d'infraestructures i serveis
Adquisició d'altre material
Combustible vehicles ajuntament
Combustible gasoil escoles
Ramal dipòsit Mas de Panxé

Increment
170.000 €
12.000 €
25.000 €
5.000 €
19.000 €
5.000 €
15.000 €
15.000 €
9.000 €
6.000 €
10.000 €
12.000 €
4.000 €
4.000 €
50.000 €

Aquests increments es justifiquen per les següents raons:
- Pel que fa a la recollida i eliminació d’escombraries, és necessari atendre el
major cost del servei associat al reequilibri econòmic de la concessió. Per altra
part, cal tenir present el cost addicional que es produirà com a conseqüència
de les millores en el servei que es pretenen introduir, amb la substitució total
dels actuals contenidors per un nou model amb més capacitat i més
funcionals. Finalment, també cal tenir en compte les modificacions en la
facturació del servei que ens efectua el Consell Comarcal
Comarcal que fins ara anava
molt retardada en el temps respecte la seva prestació real.
- Amb l’assumpció del servei de distribució d’aigua potable a la urbanització
Coll de Tapioles i la propera posada en servei del dipòsit de recent
construcció cal procedir
procedir a la instal·lació dels mecanismes de control
necessaris per a l’eficient funcionament de les instal·lacions.
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- Amb la imminent finalització de les obres d’urbanització del sector de la
Cativera caldrà posar la senyalització vertical amb els noms oficials
ofici
dels
carrers conforme al nomenclàtor aprovat al seu dia i amb la tipologia unificada
a la resta d’urbanitzacions.
- Amb l’increment previst en la consignació de la partida corresponent a
serveis prestats per personal extern es preveuen les necessitats
d’assessorament extern de l’ajuntament en determinades qüestions que des
dels serveis jurídics i tècnics de la casa no es poden atendre, atesa la seva
complexitat i especificitat.
- L’increment de les previsions en quant a les subvencions del transport de
viatgers per carretera responen a la necessitat de liquidar el deute contret
amb l’empresa T y J Plana, Empresa Plana SL, en virtut del contracte
programa subscrit al seu dia amb la Generalitat.
- Els increments previstos a les partides corresponents al
a subministrament
elèctric, ja sigui el que correspon a les escomeses de titularitat de l’ajuntament
o a les que són de titularitat de les entitats gestores de les urbanitzacions,
responen a l’increment de tarifes que des del govern espanyol s’han aprovat i
també per fer front a l’increment de facturació que durant l’any es produirà
amb la posada en funcionament de l’enllumenat públic de la urbanització la
Cativera.
- Amb l’increment proposat per al manteniment i conservació de l’enllumenat
públic es pretén
n atendre aquelles reparacions per causes sobrevingudes que
s’han de realitzar en els enllumenats públics municipals, tant els de titularitat
directa com els d’algunes urbanitzacions de titularitat, encara, no municipal.
- S’incrementa la consignació destinada
destinada a la neteja d’abocaments de residus i
runes que apareixen abandonats a qualsevol punt del terme municipal per fer
front al major nombre de deteccions d’aquests abocadors.
- Per tal de col·laborar en els actes de celebració del Bicentenari de Sant
Nicaset,
icaset, organitzats per la comissió creada ad hoc i que aglutina diferents
entitats del municipi, és convenient incrementar la dotació de la partida
corresponent, destinada habitualment a atendre les necessitats de
col·laboració econòmica esporàdica o excepcional
excepcional de l’ajuntament amb les
entitats que ho sol·licitin.
- Per tal d’atendre la realització de petites obres i reparacions
d’infraestructures municipals, tals com avaries d’aigua o clavegueram,
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arranjament puntual de paviment i/o voreres, etc, es dota
d
de major
consignació la partida corresponent a manteniment d’infraestructures i serveis.
- La partida corresponent a adquisició d’altre material, és necessari dotar-la
dotar de
major consignació per atendre possibles despeses per aquest concepte fins a
finall del corrent exercici.
- Cal, també, incrementar les partides corresponents a subministrament de
combustible tant per als vehicles de l’ajuntament com per a la calefacció del
CEIP l’Agulla atès que el preu del mateix s’incrementa constantment.
Finalment,, es considera convenient habilitar partida per la construcció de la
canonada d’aigua des de l’arqueta prevista a l’entrada del nou Centre
Penitenciari de Mas d’Enric fins al nou dipòsit de Mas de Panxé. L’execució
d’aquesta obra, tanmateix, resta condicionada
condicionada a que per part del Departament
de Justícia s’hagi construït el ramal des de Boscos de Tarragona, d’acord amb
el projecte aprovat.
Conseqüentment, mitjançant Decret de l'alcaldia de 26 d’abril, s'ha iniciat
l’expedient núm. 2012/01 de modificació de crèdit per incorporació de
romanent i de crèdit extraordinari.
Considerant el que estableix 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.
Vist el que estableixen
leixen les Bases d’execució del pressupost municipal.
Vist l’informe d’intervenció, que consta a l'expedient i és dóna per reproduït.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 2012/01, de
d
modificació de crèdit per incorporació de romanent i de crèdit
extraordinari que es finançarà amb càrrec al romanent de tresoreria,
segons el detall següent:

Pg. Econ.
1
1

Denominació de la partida
Incorporació de romanent
22719 Recollida i eliminació d'escombraries
61106 Connexió dipòsit Coll de Tapioles

Import
170.000 €
12.000 €
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1
9
4
1
1
1
1
2
1
1
9
9
1

62900
22730
48904
48922
22100
21002
62014
48917
21000
62903
22103
22114

Senyalització viària / rutes
Serveis prestats per personal extern
Subvenció transport de viatgers
Subvenció energia elèctrica urbanitzacions
Energia elèctrica
Manteniment i conservació enllumenat públic
Franges de protecció i neteja abocadors
Altres (bicentenari de Sant Nicaset)
Manteniment d'infraestructures i serveis
Adquisició d'altre material
Combustible vehicles ajuntament
Combustible gasoil escoles
Crèdit extraordinari
61107 Ramal dipòsit Mas de Panxé
TOTAL EXPEDIENT

Segon.

25.000 €
5.000 €
19.000 €
5.000 €
15.000 €
15.000 €
9.000 €
6.000 €
10.000 €
12.000 €
4.000 €
4.000 €
50.000 €
361.000 €

Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública, en el ben entès
que si no es produeixen reclamacions s’entendrà definitivament
aprovat i que no produirà efectes fins a l’aprovació definitiva del
pressupost municipal per a l’exercici de 2012.

I, essent les sis i trenta-cinc
trenta
minuts de la tarda i no havent-hi
hi més assumptes a
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la
present acta.
Vist
ist i Plau
L’Alcalde

La Secretària

