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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 23 DE DESEMBRE DE 
2016 

 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les nou del matí del dia vint-i-tres de 
desembre de dos mil setze, sota la Presidència del Sr. Joan Díaz i Rull, Alcalde-
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. 
  
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE: 
Joan Díaz i Rull 
 
REGIDORS/ES: 
Antonio López López 
Carlos Álvarez Molina 
Ilé Gomis i Quintero 
Joan Morlà i Mensa 
Teresa M. Canela i Armengol. 
Marcelo Javier Tarantino Mingo 
Carles Guillén i Montserrat  
M Goretti Gatell i Anglès 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 
 
Excusen la seva assistència el següents regidors: 
 
Eva Zafra Agea 
M Montserrat Inglés Novell 
 
Oberta la sessió pel Sr. alcalde es passa a desenvolupar l’ordre del dia. 
 
1.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 

CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 9 DE DESEMBRE DE 
2016. 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de 
9 de desembre de 2016, el qual ha estat tramès juntament amb la convocatòria 
i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 
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A continuació es sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors Ilé Gomis i Quintero, 
Joan Morlà i Mensa, Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino 
Mingo, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Antonio López 
López i Carlos Álvarez Molina. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta es aprovada per unanimitat. 
 
2.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 

CRÈDIT 08/2016 DEL PRESSUPOST DE DESPESES MITJANÇANT 
CRÈDIT EXTRAORDINARI. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Expedient referent a la modificació de crèdits 08/2016 del pressupost de 
despeses mitjançant crèdits extraordinaris. 
 
ANTECEDENTS 
 
Cal procedir a la tramitació d’un expedient per a l’aprovació de la modificació 
de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris com a conseqüència de majors i 
noves despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici econòmic, 
sense que es puguin demorar al proper, pels quals no existeix crèdit suficient 
consignat en el vigent Pressupost de la Corporació, i considerant que es 
disposa dels mitjans de finançament que es preveuen a la legislació vigent. 
 
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 (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial 
Decret 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 
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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. Excepcionalment, 
per aplicació de l’article 177.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit 
amb els requisits que s’estableixen al precepte de referència. 

3. Segons els articles 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 amb majoria simple. 

4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF). 

 
Per tot l’anterior, 
 
Proposo al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 08/2016, per 

import de 313.700,00€, a finançar amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals derivat de la liquidació de l’exercici 2015, d’acord 
amb el següent detall: 

  
Despeses que cal finançar: 
 
Crèdits extraordinaris: 
 

Partida Nom Proposta de consignació 

333.20202 Condicionament local Cooperativa 
Museïtzació 

12.000,00 

920.22701 Confecció portal de la transparència 2.000,00 

337.62306 Escomesa elèctrica local Pins Manous III 3.000,00 

165.62307 Adequació enllumenat El Mèdol 60.000,00 
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165.62308 Adequació enllumenat Coll de Tapioles 48.000,00 

165.62309 Adequació enllumenat Pinalbrert 35.000,00 

165.62310 Adequació enllumenat Mas Cargol 52.000,00 

150.62500 Condicionament Oficina Gestió del 
Territori 

9.000,00 

312.63203 Remodelació Sala 33 18.000,00 

333.63204 Museïtzació de l’Ermita de Sant Ramon 21.000,00 

333.63205 Construcció d’un mur de contenció a 
l’Ermita de Sant Ramon 

15.000,00 

151.64100 Programa informàtic G.I.S. 11.500,00 

920.64101 Programa informàtic Gestió d’Expedients 3.200,00 

920.64102 Llicències aplicacions informàtiques 3.000,00 

932.64103 Programa informàtic Gestió Tributària 21.000,00 

 

Total crèdit extraordinari:  313.700,00 

 
Finançament 
 
Romanent de tresoreria 
 

Partida Nom Proposta aplicació 

87000 Romanent tresoreria per a despeses 
generals. 

313.700,00 

 Total romanent de tresoreria 313.700,00 

 
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 

quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el 
Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin 
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.” 

 
Pren la paraula el Sr. Antonio López per manifestar que el seu grup municipal 
hi votarà a favor ja que la majoria d’inversions que s’incorporen al pressupost 
mitjançant aquesta modificació ja estaven previstes en el pressupost que el seu 
grup va presentar quan ell era alcalde. 
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Vots a favor: Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Teresa M Canela i Armengol, 
Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén, Montserrat M. Goretti Gatell 
Anglés, Antonio López López i Carlos Álvarez Molina. 
  
Abstencions: Cap 
  
Vots en contra: Cap  
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
I, essent un quart de deu del matí i no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. 
alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta. 
 
L’Alcalde       El Secretari    
 
      

      


