ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA URGENT DEL PLE DE DATA 18
DE JUNY DE 2020.
1

A la sala polivalent del centre cultural habilitada com a sala de sessions per
garantir les mesures de distanciament social imposades pel Reial Decret
463/2020, de 14 de març, es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE, núm. 67, de 14 de
març) i demés normativa dimanant, essent les set de la tarda del dia divuit de
juny de dos-mil vint, sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs./Sres. Regidors/es que
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió extraordinària i urgent del ple:

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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13/07/2020 Alcalde

Hi assisteixen:
ALCALDE:
Joan Morlà Mensa
REGIDORS/ES:
Daniel Rodríguez Polo
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Montserrat Mestre Anguera
Francesc Saigí Nuñez
Antonio López López
M Montserrat Inglés Novell
Josep Plana Monné
Alícia Inglés Villena
Jordi Eliseu Porta González
SECRETARI:
Jordi Cabré i Martorell
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, es passa a tractar els punts inclosos a l’orde del
dia.
1. PROPOSTA DE DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
Intervé el Sr. alcalde i explica els motius per apreciar la urgència de la sessió i
de conformitat amb el que disposen els articles 98 “b” del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
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règim local de Catalunya i 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals, l’alcaldia proposa declarar la urgència de la sessió.
Tot seguit es sotmet a votació la declaració d’urgència de la sessió, amb el
següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Montserrat
Mestre Anguera, Francesc Saigí Nuñez, Antonio López López, M Montserrat
Inglés Novell, Josep Plana Monné, Alícia Inglés Villena i Jordi Eliseu Porta
González.

JOAN MORLÀ I MENSA
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13/07/2020 Alcalde

Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat i per tant amb el
quòrum de la majoria absoluta exigit per articles 83 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i 51 Real del Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, acorda aprovar la
urgència de la sessió.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS 06/2020 DEL PRESSUPOST DE DESPESES MITJANÇANT
CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT.

JORDI CABRE MARTORELL
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13/07/2020 Secretari-Interventor

Es dona compte de la següent proposta:
ANTECEDENTS.
Per providència de l’alcaldia s’ha instat l’expedient de crèdit extraordinari i de
suplement de crèdit a finançar mitjançant romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals.
Es tracta de dotar l’ajuntament de recursos per poder atendre necessitats,
despeses, que puguin sorgir degut a l’emergència social derivada del COVID19 i que no tenen consignació pressupostària o bé l’existent es calcula que
resultarà insuficient.
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Això fa que calgui tramitar un expedient de suplement de crèdit i de crèdit
extraordinari, amb subjecció a les disposicions vigents, que s’ha de finançar
d’acord amb alguna de les possibilitats previstes a l’article 177.4 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.
Pel que fa a les partides que no tenen suficient consignació i que s’han
d’incrementar, aquestes son:

13/07/2020 Alcalde

-

Partida 231-48001 Fons social a famílies
Partida 231-48002 Ajut lloguers
Partida 231-48004 Emergència social

Alhora, i mitjançant crèdits extraordinaris, cal dotar de recursos al pressupost
per atendre les següents necessitats:
-

Partida 430-48000 Ajut a negocis i autònoms del municipi

El secretari-interventor ha emès informe favorable.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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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 existeixi crèdit suficient o bé l’existent sigui insuficient, el president
ha d'ordenar la incoació de l'expedient de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit.
El finançament es fa a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses generals.
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 per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 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, amb relació
a l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP).
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Per tot això, proposo que el Ple de l'Ajuntament, adopti el següent acord:
Primer.-

4

Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 06/2020,
per import de 180.000,00 €, que es finança mitjançant romanent de
tresoreria per a despeses generals, d’acord amb el següent detall:

A) Increment pressupost de despeses

180.000,00

A.1) Suplement de crèdit

13/07/2020 Alcalde

Aplicació

JOAN MORLÀ I MENSA

Crèdit actual

Suplement

Crèdit final

231-48001

Fons social a famílies

20.000,00

35.000,00

55.000,00

231-48002

Ajuts al lloguer

10.000,00

35.000,00

45.000,00

231-48004

Emergència social

10.000,00

35.000,00

45.000,00

Total suplement de crèdit

40.000,00

105.000,00

145.000,00

Descripció

Crèdit inicial

Suplement

Crèdit final

0,00

75.000,00

75.000,00

0,00

75.000,00

75.000,00

Romanent
disponible

Suplement

Disponible final

1.179.287,02

180.000,00

999.287,02

A.2) Crèdit extraordinari
Aplicació
430-48000

Firma 2 de 2

Descripció

Ajuts a negocis i autònoms del municipi

Total crèdit extraordinari

B) Finançament expedient
B.1) Increment pressupost d'ingressos
Econòmica
87000

Descripció
Romanent tresoreria despeses generals

180.000,00

JORDI CABRE MARTORELL
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Total Romanent Tresoreria

Segon.-

180.000,00

Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte a la seu electrònica i al Butlletí Oficial de
la Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord esdevindrà 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.”

Tot seguit intervé el Sr. Daniel Rodríguez Polo i manifesta, textualment, el
següent: “Ja que una de les partides d’aquesta proposta és la de 75.000 euros
per ajudes a empreses, i que malauradament no es va secundar la proposta de
deixar-la per avui, vull reiterar, instar, demanar ... digueu-li com vulgueu... a tots
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els grups que encara que estiguin aprovades, hauríem d’intentar revisar-les
entre tothom. Tot i algunes paraules de menyspreu cap al grup que en sóc
portaveu, no cap a mi, sinó cap al grup sencer i el que és pitjor, per les persones
que en el seu moment ens van donar la confiança amb el seu vot, com si alguns
vots valguessin menys que altres. Tot i la negativa per part d’algun grup a fer
les reunions a 11, el MO1-TE seguirà estenent la mà a parlar i debatre tantes
vegades com faci falta.”

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. alcalde deixa constància que les bases dels ajuts i l’acord del finançament
venen de mes enrere, d’una reunió en que es van convocar tots els membres
de la corporació. Les bases es varen enviar el dissabte i fins dijous no es va dir
res. Ara que s’han aprovat, transcorreguda només una setmana de la seva
aprovació, es pretenen revisar. Hi ha urgència perquè corrin els terminis i la
gent se’n pugui beneficiar.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Montserrat
Mestre Anguera, Francesc Saigí Nuñez, Antonio López López, M Montserrat
Inglés Novell, Josep Plana Monné, Alícia Inglés Villena i Jordi Eliseu Porta
González.
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 7/2020 MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE
CRÈDIT.
Es dona compte de la següent proposta:
ANTECEDENTS.
Per providència de l’alcaldia s’ha instat l’expedient de crèdit extraordinari i de
suplement de crèdit a finançar mitjançant romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals.
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Aquesta providència fa referència a la necessitat d’atendre despeses que no
poden demorar-se fins a l’exercici següent i que no tenen consignació
pressupostària o bé l’existent és insuficient. Això fa que calgui tramitar un
expedient de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari, amb subjecció a les
disposicions vigents, que s’ha de finançar d’acord amb alguna de les
possibilitats previstes a l’article 177.4 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 secretari-interventor ha emès informe favorable.
FONAMENTS DE DRET.

JOAN MORLÀ I MENSA

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 existeixi crèdit suficient o bé l’existent sigui insuficient, el president
ha d'ordenar la incoació de l'expedient de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit.
El finançament es fa a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses generals.
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 per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 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, amb relació
a l’article 19.3 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, proposo que el Ple de l'Ajuntament, adopti el següent acord:
Primer.-

Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 07/2020,
per import de 103.949,08 €, que es finança mitjançant romanent de
tresoreria per a despeses generals, d’acord amb el següent detall:

JORDI CABRE MARTORELL
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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.
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A) Increment pressupost de despeses

103.949,08
7

A.1) Suplement de crèdit
Aplicació
151-21005

Descripció
Franges perimetrals urbanitzacions

Crèdit actual

Suplement

Crèdit final

5.000,00

25.000,00

30.000,00
3.000,00

920-20000

Lloguer terreny aparcament escola

2.000,00

1.000,00

920-22613

despeses bancàries

1.500,00

4.000,00

5.500,00

920-62601

Adquisició de llicències per equips informàtics

3.000,00

3.000,00

6.000,00

Total suplement de crèdit

11.500,00

33.000,00

44.500,00

Descripció

Crèdit inicial

Suplement

Crèdit final

A.2) Crèdit extraordinari

JOAN MORLÀ I MENSA
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Aplicació
132-22610

EPI's guardia municipal

0,00

2.000,00

2.000,00

1621-46504

Transferències corrents Cons. Com. Deixalleria
Supramunicipal

0,00

38.849,08

38.849,08

1621-62015

Escomesa elèctrica deixalleria

0,00

25.000,00

25.000,00

326-22100

Consum telèfon. Escola de música

0,00

500,00

500,00

342-22701

Seguretat. Edificis àrea esports

0,00

600,00

600,00

920-22621

EPIS's personal administració general

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

70.949,08

70.949,08

Romanent
disponible

Suplement

Disponible final

999.287,02

103.949,08

895.337,94

Total crèdit extraordinari

B) Finançament expedient
B.1) Increment pressupost d'ingressos
Econòmica

JORDI CABRE MARTORELL

13/07/2020 Secretari-Interventor

87000

Firma 1 de 2

103.949,08

Descripció
Romanent tresoreria despeses generals

Total Romanent Tresoreria

Segon.-

103.949,08

Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte a la seu electrònica i al Butlletí Oficial de
la Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord esdevindrà 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.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Montserrat Mestre Anguera,
Francesc Saigí Nuñez, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Josep
Plana Monné, Alícia Inglés Villena i Jordi Eliseu Porta González.
Vots en contra: Daniel Rodríguez Polo.
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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Tot seguit intervé el Sr. Daniel Rodríguez per explicar el sentit del vot del seu
grup que llegeix i, fet lliurament del document a la secretaria, aquest es transcriu
tot seguit i de forma literal: “El dolent de fer votacions per paquet és que votem
si o no a tot, i podem estar a favor d’alguns punts:
Tenim una possible solució a aquest problema, explicar les coses molt millor,
donant més informació i més detallada, i sobretot dedicar-li temps amb
antelació, a dos dies vista del Ple i amb presses per convocar-ho, no es poden
consensuar moltes coses per moltes propostes que portem anotades. Com es
diu en castellà, “el pescao està vendido”.
Estaríem a favor d’aprovar suplements d’epis pel personal, només necessitem
les explicacions més detallades, i segur que podem entendre alguna partida
que creieu necessària, però també s’ha d’explicar molt bé. Per finalitzar
l’explicació nomeno un parell de punts, no entenem ni de lluny les despeses
bancàries que s’arriben a pagar, sobretot sense tenir cap crèdit. I els 25.000
euros per la deixalleria, a part de que no hem vist el projecte, no entenem com
la setmana passada no estava en la proposta i als dos dies resulta que s’ha de
fer si o sí amb urgència. Ja estic, gràcies per l’atenció.”.
El Sr. alcalde respon que en quant a la valoració dels costos relatius a la
intervenció a la deixalleria supramunicipal, la setmana anterior no es va incloure
perquè no disposàvem d’una valoració tècnica i ara si. L’enginyer ha trobat un
projecte similar a les nostres necessitats i en base a aquell model ha pogut
donar una quantia aproximada del cost de l’obra. La qüestió de les despeses
bancàries, aquestes són les que són. A nosaltres també ens costa d’entendre
que els banca s cobrin per guardar els fons. Tenir diners et penalitza. Per
minimitzar la quantia hem traspassat fons a l’agència del Catllar i hem estat
buscant entitats per obrir comptes, sense resposta.
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Finalment, en quant a desmembrar la proposta i votar despesa per despesa no
es viable. La càrrega administrativa que comportaria seria molt gran i acabaríem
amb 200 modificacions a l’any. El que cal es parlar abans; la majoria han entès
quines son les necessitats, que han estat explicades a tothom per igual.
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13/07/2020 Secretari-Interventor
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I quan és un quart de vuit de la tarda i no havent-hi més assumptes a tractar, el
Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta.
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