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ACTA DE SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT PLE 
 
 
Identificació de la sessió: 
 

Núm.:   8/2012 
Caràcter:  extraordinari 
Data:   19 de novembre de 2012 
Hora d’inici:  20,15  hores 
Lloc:    Sala d’actes de l’Ajuntament 

 
 
Assistents: 
 

Josep Maria Abellà, alcalde 
Jaume Graells Cisteró, regidor 
Juan Manuel Ayllón Márquez, regidor  
Jordi Abellà Barril, regidor 
Montserrat Feliu Roig, regidora 
Alejandro Ruiz Lobato, secretari-interventor  
 
Assisteix per comunicar la seva renúncia i acomiadar-se dels companys 
del Ple de la corporació la regidora sortint la Sra. Míriam Contijoch Bonell. 
 

 
No ha assistit: 
 

Sergi Sendra Gómez, regidor  
  
Ordre del dia: 

 
PRIMER.-  Aprovació inicial del pressupost de la corporació per l’exercici 2013 
 
SEGON.- Modificació del pressupost 2/2012 per transferències de crèdit 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Abans de començar l’ordre del dia el Sr. Josep Maria Abellà, alcalde de la 
corporació, comunica davant del ple la renúncia de la Sra. Miriam Contijoch 
Bonell, al càrrec de regidora, a qui aprofita per agrair la seva cooperació i enaltir 
la seva persona. Acte seguit cedeix la paraula a la Sra. Miriam qui agraeix la 
possibilitat d’haver participat en la gestió municipal com a regidora i a tots els 
presents els mostra la seva voluntat de cooperar en allò que pugui, dins de les 
seves possibilitats.  
 
El Sr. Jordi Abellà Barril pregunta si es poden conèixer els motius de la seva 
renúncia. La Sra. Miriam li respon que amb una feina de dotze hores diàries i 
una nena petita se li fa impossible compaginar amb la regidoria.  
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PRIMER.- Aprovació inicial del pressupost de la corporació per l’exercici 

2013 
 
ANTECEDENTS 
 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2013 
 
L’interventor i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes favorables que 
figuren a l’expedient. 
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits  per la  
legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els 
pressupostos  dels organismes i empreses que l’integren, conformement als seus 
estatuts o al document fundacional. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de  conformitat amb els 
articles 162 a 171 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; els articles 2 a 
23 del RD 500/90 i els articles 3, 19.3 i 22 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària  
(TRLGEP).  
 

Per tot això el Ple ACORDA amb els vots a favor dels Srs. Josep Maria 
Abellà, Jaume Graells Cisteró i Juan Manuel Ayllón Márquez, i els vots en contra 
del Sr. Jordi Abellà Barril i la Sra. Montserrat Feliu Roig. 

  
PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2013, el 
qual, resumit per capítols és el següent: 
 

• Classificació econòmica de la despesa: 

Cap. DENOMINACIÓ Total 
capítol 

A) OPERACIONS CORRENTS  
1 
2 
3 
4 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6 
7 
8 
9 

 
Despesa de personal 
Despesa en béns corrents i serveis 
Despesa financera 
Transferències corrents 
 
Inversions reals 
Transferències de capital 
Actius financers 
Passius financers 

 
175.567,70 
234.452,82 
8.706,15 
4.600,00 

 
526.166,00 

- 
- 

14.993,80 
 TOTAL DESPESES 964.486,47 

 
• Classificació econòmica dels ingressos: 
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Cap. DENOMINACIÓ Total 
capítol 

A) OPERACIONS CORRENTS  
1 
2 
3 
4 
5 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6 
7 
8  
9 

 
Impostos directes 
Impostos indirectes 
Taxes i altres ingressos 
Transferències corrents 
Ingressos patrimonials 
 
Alienació d’inversions reals 
Transferències de capital 
Actius financers 
Passius financers 

 
111.100,00 
3.500,00 

133.250,00 
225.681,15 

400,00 
 
- 

490.555,32 
- 
- 

 TOTAL INGRESSOS 964.486,47 

 
  
SEGON. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat. 
 
TERCER. Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
 
QUART. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al 
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el 
termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi 
reclamacions.  
 
CINQUÈ. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no 
es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i 
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que 
disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, i 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. 
 
El Sr. Jordi Abellà vol aclarir el sentit del vot desfavorable del seu grup i diu que 
no troben correcte que la partida 480.00 no estigui desglossada en funció de les 
famílies o institucions sense ànim de lucre que rebran efectivament una 
subvenció. El Sr. Josep Maria Abellà li diu que efectivament, a dia d’avui, no està 
clar, però en tot cas valia la pena fer la reserva pressupostària.  
 
El Sr. Jordi Abellà diu també que troben desfasada la partida corresponent al 
material d’oficina i que fen petites reduccions en aquestes partides podrien 
aconseguir reduir la despesa per aplicar-les precisament a ajudar les associacions 
del poble que tan fan pel municipi. El Sr. Josep Maria Abellà li respon que li 
recorda quan ells estaven a l’oposició, que entén el que diu però han intentat fer 
el millor pressupost possible. 
 
El Sr. Jordi Abellà troba molt exagerada la despesa prevista en festes populars, i 
que atesa l’actual situació econòmica preveure una despesa de més de 35.000 
euros en festes és incorrecte. El Sr. Josep Maria respon que aquesta partida 
inclou totes les despeses dels actes que es fan al municipi i que lo que troba 
realment important és que no han demanat cap crèdit i han reduït el deute. 
 
El Sr. Jordi Abellà conclou dient que tampoc estan d’acord amb totes les obres 
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que es contemplen al pressupost i que comporten més de la meitat del 
pressupost destinat a aquestes obres, fets tots aquestos que ha exposat que 
expliquen la seva posició contrària a l’aprovació d’aquest pressupost.  
 
SEGON.- Modificació del pressupost 2/2012 per transferències de crèdit 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 12 de novembre s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit. 
 
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la 
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal tramitar l’expedient 
de modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les 
disposicions vigents.  
 
3. S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense 
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant: 
 
Consignació de despeses amb crèdits en baixa 
  

Partida 
inicial 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
baixa 

Consignació 
definitiva 

20000 Arrendaments de 
terrenys i béns naturals 

4.250,00 4.250,00 0 

21000 Manteniment camins 22.950,00 3.000,00 19.950,00 

21001 Manteniment vials 16.000,00 5.000,00 11.000,00 

22700 Neteja i acondicionament 52.000,00 14.000,00 38..000,00 

 
Total baixes de crèdits: 26.250,00 
 
Consignació de despeses amb crèdits en alta 
 

Partida 
inicial 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta d’alta Consignació 
definitiva 

21200 Edificis i altres 
construccions: general 

20.000,00 
 

2.000,00 22.000,00 

22001 Premsa, revistes, llibres i 
altres publicacions 

3.500,00 3.000,00 6.500,00 

22608 Festes populars 28.500,00 14.250,00 42.750,00 

22706 Estudis i treballs tècnics 10.000,00 3.000,00 13.000,00 

22799 Altres treballs realitzats 
per altres empreses i 
professionals 

11.328,79 4.000,00 15.328,79 

 
Total altes de crèdits: 26.250,00 
 
FONAMENTS DE DRET 
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1. Les transferències proposades afecten diferents àrees de despesa i no afecten 
els crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici. 
 
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant 
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats 
com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos 
tancats, ni han estat objecte de cap minoració, com a conseqüència de 
transferències anteriors. 
 
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides 
que es proposen minorar. 
 
4. Es compleixen l’article 180 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 l’article 41 
del Reial decret 500/1990. 
 
Per tot això el Ple ACORDA amb els vots a favor dels Srs. Josep Maria Abellà, 
Jaume Graells Cisteró i Juan Manuel Ayllón Márquez, i els vots en contra del Sr. 
Jordi Abellà Barril i la Sra. Montserrat Feliu Roig. 

  
PRIMER. Aprovar la modificació de crèdit  per mitjà de  transferències de crèdit, 
que s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. 
 
SEGON. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es 
transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat.   
 
El Sr. Jordi Abellà manifesta que troba exagerada la consignació definitiva en 
festes populars. Tanmateix la Sra. Montserrat Feliu, tot dirigint-se a la meva 
persona, m’interroga si amb aquesta modificació s’aconseguirà pagar-ho tot. Li 
explico que l’objectiu d’aquesta modificació és anivellar el pressupost de tal 
manera que totes les bosses de vinculació, amb les corresponents partides, 
tinguin crèdit necessari per a la seva aplicació pressupostària i així evitar el fet 
(tal i com va succeir a principis d’aquest any 2012, que mitjançant acord del Ple 
es va acordar aplicar al pressupost vigent aquelles factures provinents de 
l’exercici anterior, ja que no havien cabut al pressupost) d’arrastrar factures 
pendents d’aplicació pel pressupost següent i que en certa manera alteren i 
desvirtuen la previsió de la despesa realitzada.  
 
El senyor alcalde aixeca la sessió a les 20.48 hores i d’ella s’estén la present acta 
del contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe. 
 
 
 
 
 
Josep Maria Abellà Rovira 
Alcalde  

Alejandro Ruiz Lobato 
Secretari-Interventor 

 


