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AJUNTAMENT
DE LA VILA DE
LA BISBAL DEL PENEDÈS

43717 La Bisbal del Penedès
(Baix Penedès – Tarragona)
Tel. 977688438 - Fax 977109672

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
LA BISBAL DEL PENEDÈS CELEBRADA EL DIA 5 DE DESEMBRE DE 2014.
La Bisbal del Penedès,5 de desembre de 2014.
Al Saló de Plens, es reuneixen en sessió extraordinària els membres del Ple, sota
la presidència de l’Il·lm. Sr. Josep M. Puigibet Mestre (ERC-AM), Alcalde de la
Corporació i President d’aquest Ple i amb l’assistència de:
Sr. Joaquín Rivas Piqueras (ERC-AM)
Sra. Montserrat Mestre Farrerons (ERC-AM)
Sra. Mónica M. Pérez Garrido (ERC-AM)
Sra. Pilar Verdún Vives (ERC-AM)
Sra. Juana Reina Torres (ERC-AM)
Sra. Ma. Carmen Burgos Rodríguez (CIU)
Sr. Agnès Ferré Cañellas (CIU)
Sr. Ferran M. Garcia Escobar ( CIU)
Sr. Lluis Latorre Cabrerizo ( PSC-PM )
El senyor Pere Saumoy Bundó ( CIU ), ha excusat prèviament la seva assistència.
Actua com a secretari el Sr. Christian Riverola i Romero, secretari-interventor de
la Corporació.
L’alcalde obre la sessió plenària:
Són les 10h del matí i hi ha número suficient de regidors per constituir el ple, per
tant queda constituït.
L’objecte de la reunió és la celebració d’una sessió extraordinària del Ple de
l’Ajuntament, segons l’ordre del dia que tot seguit es transcriurà.

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 4 DEL PRESSUPOST
2014.
El Secretari llegeix la proposta.
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L’Alcalde dóna el torn de paraula al regidor del PSC-PM, Sr. Latorre que
manifesta que si aquesta modificació correspon a l’exercici de 2014, manifesta
que les partides són desviacions mínimes i pregunta si quedarà com a despesa
pendent, per al nou pressupost ?
El Secretari li respon que la modificació s’ha fet principalment, perque
l’Ajuntament ha participat en plans d’ocupació adreçats a personal de brigada
amb situació de extrema precarietat laboral, en serveis bàsics essencials i que
aquesta despesa amb el nou pressupost s’ajustarà.
L’Alcalde dóna el torn de paraula a la regidora de CIU, Sra. Ferré, que manifesta
que vol que la seva intervenció es transcrigui literalment en l’acta i que per això
entraran en el registre de l’Ajuntament la seva intervenció. Manifesta que com
explica l’Alcalde, aquesta modificació-suplement de crèdit, es justifica per la
necessitat d’atendre despeses de manteniment, subministrament i altres que no
poden demorar-se fins a l’exercici següent, i aquestes despeses són principalment
les del personal laboral de la brigada, per import de 56.000 euros. A part que a
aquestes altures de l’exercici ja és difícil que es pugui justificar aquesta o
qualsevol altra modificació, perquè quan es pugui aplicar, a partir del 29 de
desembre si ningú l’impugna, ja no hi haurà temps de fer la despesa, els motius
de la modificació són clars, es tracta de contractar gent per aconseguir adeptes i
agraïts de cara a les eleccions. Amb aquesta forma d’actuar, s’aconsegueixen
solucionar algunes necessitats puntuals de gent parada, i únicament això és el
que compta per vosaltres.
És cert que aquesta no és una política encertada de lluita contra l’atur. No és una
solució de futur. Nosaltres creiem que els Ajuntaments també poden fer polítiques
actives de lluita contra l’atur. Aquestes polítiques s’han de concretar amb accions
encaminades a crear les condicions favorables perquè les empreses, verdaderes
protagonistes de l’anomenada economia productiva, s’animin i tinguin ajuda i el
recolzament que els són necessaris per poder tirar endavant els seus projectes.
Vosaltres no heu fet mai polítiques de lluita contra l’atur, tot al contrari, vosaltres
amb la vostra política dirigida a crear el clientelisme, quan feu un control sobre els
currículums dirigits a les empreses radicades al municipi, no sou més que un
entrebanc per a la contractació. Per comprovar aquesta afirmació només cal
analitzar quin percentatge sobre el total de les plantilles de les empreses
correspon a treballadors del propi municipi, veureu quins resultats més ridìculs
aconseguiu.
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L’Alcalde dóna el torn de paraula al regidor d’ERC, Sr. Rivas que manifesta que el
que es fa aquí, es traspassar d’unes partides pressupostàries no executades, a
unes altres, i que aquest any només s’han fet 4, quan en molts ajuntaments és
normal arribar a fer una mitjana de 10-12 modificacions anuals. S’han de fer
modificacions per imprevistos que durant l’any han ocorregut.. Siempre piensa el
ladrón que todos son de su condición. Molts ajuntaments han d’estar a prop de les
persones que ho passen malament, tenint un poble més endreçat, i si per això
s’ha d’ajudar a la gent, doncs pensa que sincerament la senyora Ferré (CIU), està
en un altra planeta. L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès fa el que ha de fer,
governar, i si l’oposició no està contenta ha de guanyar l’oposició. L’equip de
govern ha de fer les coses correctament.
L’Alcalde intervé, dient que hi ha DUES formes de fer política en l’oposició de
forma legitima: una, es saber destriar el treure el gra de la palla, i l’altre és fer la
política barruera. El partit que té més càrrecs corruptes imputats a Catalunya, és
CIU, esmenta el recent cas d’una magistrada a proposta de CIU que va haver de
dimitir per treure diners d’Andorra. Recorda les manifestacions del representant
de CIU a la comissió de comptes, i que una regidora d’aquest partit de La Bisbal
del Penedès, devia diners en impostos mentre cobrava diners de l’Ajuntament per
assistir als plens.
La regidora de CIU, Sra. Burgos, abandona voluntàriament el ple essent les
10.14h.
Segueix l’Alcalde la seva intervenció dient que aquests són els que utilitzen la llei
al seu favor. El Govern de la Generalitat és morós, i per culpa d’això, avui estem
aqui, perque la Generalitat adeuta molts diners al municipi.
L’Alcalde dóna el torn de paraula al regidor del PSC-PM, senyor Latorre que
manifesta que ahir va tenir una reunió amb els representants del seu partit polític
a la comarca i que es va parlar del PLA ESPECIAL PER INVERSIONS DE 2015.
Demana a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, que estigui pendent d’això, per
si es pot acollir a aquest pla i aconseguir algun benefici. I comenta que el consell
comarcal tindrà una pujada de consellers comarcals per augment de població.
L’Alcalde dóna el torn de la paraula a la senyora Ferré (CIU), que declina
intervindre.
A continuació es sotmet el punt a votació amb el següent resultat:
Vots a favor: 7 vots 6 (ERC) i 1 (PSC-PM)
Vots en contra : 2 (CIU)
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Quedant aprovat el punt tal con segueix:

1. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 4 DEL PRESSUPOST
2014.

Expedient número 4/2014, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant suplement de crèdit.

ANTECEDENTS
Pel Decret de l’Alcaldia de data 27 de novembre de 2014 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit com a
conseqüència de majors despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici
econòmic, sense que es puguin demorar al proper com despeses de
manteniment, subministraments i despeses en activitats 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
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 175.5 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 per majoria simple.
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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 tant,
El Ple acorda l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 4/2014,
que cal finançar mitjançant baixes dels crèdits de partides de despeses, del
pressupost vigent de la corporació.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen, per a les quals la consignació
és insuficient en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de
suplement de crèdit que s’ha de finançar mitjançant baixes dels crèdits de
partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les
disposicions vigents i d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:

Partida

Nom

Personal
laboral
155.13100 brigada
340.64800 Quotes leasing
340.35800 Interessos leasing
Maquinària
i
321.22000 instal.lacions
Total

Consignació
inicial

Proposta
modificació

Consignació
definitiva

91.000,00€
83.500,00€
8.424,00€

56.000€
13.900,00€
1.404,00€

147.000,00 €
97.400,00€
9.828,00€

12.000,00€
182.924,00

3.000,00€
71.304,00€

15.000€
254.228,00€

IMPORT TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 71.304,00€

Finançament que es proposa:
1/ Baixes dels crèdits de partides de despeses:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
baixa

912.10000 Personal laboral
920.16000 Seguretat social
920.21200 Edificis

67.000,00€
260.000,00€
5.000,00€

8.000,00€
20.000,00€
2.000,00€

a

la Consignació
definitiva
59.000,00€
240.000,00€
3.000,00€
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920.22604
920.22200
920.22110
920.22400
920.22203
920.22603
920.22708
Total

Jurídics
i
contenciosos
Telecomunicacions
Productes neteja
Assegurances
Informàtiques
Publicació diaris
Servei
de
recaptació
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25.000,00€
18.000,00€
2.000,00€
25.500,00€
7.000,00€
5.000,00€

10.000,00€
2.000,00€
1.500,00€
5.000,00€
1.000,00€
2.000,00€

15.000,00€
16.000,00€
500,00€
20.500,00€
6.000,00€
3.000,00€

79.557,00€
494.057,00€

19.804,00€
71.304,00€

59.753,00€
482.506,00€

Aquestes baixes no perjudiquen el funcionament normal dels serveis.
IMPORT TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
71.304,00€
2. 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.
La Bisbal del Penedès, 1 de desembre de 2014
L’alcalde,

No havent més temes a tractar, la Presidència, dóna per finalitzada aquesta
sessió del Ple quan són les 10.32h del dia 5 de desembre de 2014, de la qual
n’estenc la present acta.

Christian Riverola i Romero
Secretari-Interventor
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