ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AMB URGÈNCIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 30 D' ABRIL DE 2012:

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
CARÀCTER:
DATA D’INICI:
LLOC:
NÚM.:

Extraordinària amb urgència
30/04/2012 DE 20:03:00 A 20:15:00
Presencial
PLE2012/4

Hi assisteixen:
•

Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal
President, VIVET SOLER JAUME, Convergència i Unió
Membre de Dret, ROMANS SÁNCHEZ MANEL, Convergència i Unió
Membre de Dret, PORTÚS NOGUERA ALBERT, Convergència i Unió
Membre de Dret, GÜELL ROVIRA NÚRIA, Convergència i Unió
Membre de Dret, VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ, Convergència i Unió
Membre de Dret, HERNÁNDEZ YEBRA IRENE, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, CASALS PRAT JORDI, Junts per Torelló - Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, SABATÉS PADRÓS LLUÍS, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, LOZANO VICTORI XAVIER, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, SOLDEVILA MIRÓ JOSEP M, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, OLIVARES GONZÁLEZ DAVID, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, CASTILLO RUBIO JOAN MANEL, Plataforma per Catalunya

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excusen la seva assistència:
•
•
•

Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió
Membre de Dret, GALOBARDES MOLERA PERE, Partit dels Socialistes de
Catalunya - Progrés Municipal
Membre de Dret, MAS ILLAMOLA ROSER, Iniciativa per Catalunya Verds

Ordre del dia:

ÍNDEX:
1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
2.- PROPOSTES
2.1. HISENDA
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2.1.1. Aprovació de l'expedient de modificació de pressupost núm. 4/2012, per crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb el romanent líquid de tresoreria
disponible previst, provinent de l'avanç de liquidació del pressupost de l'exercici 2011
Desenvolupament de la sessió:

1.- RATIFICCAIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ:
SR. JAUME VIVET:
Avui és un ple una mica... tal com diu la paraula, és extraordinari degut a les corredisses
que hi va haver divendres, i el primer que cal fer, és ratificar la urgència.
Degut a la Llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, que en el seu article 32 preveu que en
cas de tancar amb romanent positiu s’haurà de destinar a reduir el crèdit, interessa que
abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es procedeixi a la modificació per poder destinar
part dels recursos al que ens convé a nosaltres; el motiu de la urgència és aquest.

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ:
La urgència de la sessió s’aprova per unanimitat dels catorze membres assistents.

2.- PROPOSTES
2.1. HISENDA
2.1.1. Aprovació de l'expedient de modificació de pressupost núm. 4/2012, per
crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb el romanent líquid de
tresoreria disponible previst, provinent de l'avanç de liquidació del pressupost de
l'exercici 2011
ACORD:
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 27 d’abril de 2012 s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
2. Per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació, que no poden ser
ajornades fins a l’exercici següent, cal tramitar l’expedient de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit que s’ha de finançar amb el romanent líquid de tresoreria disponible
previst, provinent de l’avanç de la liquidació del pressupost de l’exercici 2011.
Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost de despeses:
Partida
208-9202270602

Nom i núm. projecte

Consignació
inicial

Assessoraments
professionals.
Administració general

25.000,00 €

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

100.000,00 €

125.000,00 €
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301-9206320002

Millores edificis públics
(2012-2-301-5)

0,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

306-1616330000

Millora
xarxa
abastament
aigua
potable (2012-2-306-8)

65.465,61 €

500.000,00 €

565.465,61 €

Total despeses a finançar: ...........................................

630.000,00 €

Els imports anteriors es financen de la forma següent:
Partida

Nom

87000

Romanent de tresoreria per despeses
generals

100.000,00 €

87000

Romanent de tresoreria per despeses
amb finançament afectat

530.000,00 €

Total igual als crèdits extraordinaris:

Proposta de baixa

630.000,00 €

FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb 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 els articles del 35 al 38
del RD 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals en matèria pressupostària,
poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma que
reglamentàriament s'estableixi:
a) El romanent líquid de tresoreria.
b) Nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent.
c) Anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d’altres partides del pressupost vigent no
compromesos, les dotacions de les quals s’estimin deduïbles sense pertorbar el respectiu
servei.
2. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en
el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o la liquidació del pressupost en situació
de desequilibri, un pla economicofinancer corrector a mitjà termini.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària
(LGEP) determina que les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran
els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els
termes previstos a l’article 3.2 d’aquesta Llei.
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3. La secretaria i la intervenció han emès els seus informes.
És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, el Ple de l’Ajuntament, per majoria
simple, acorda:

1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 4/2012 per crèdit extraordinari i
suplement de crèdit finançat amb el romanent líquid de tresoreria disponible provinent de
la liquidació del pressupost de l’exercici 2011, del pressupost vigent per un import de
630.000,00€, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i disposar que es tramiti
d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
El present acord de modificació de crèdits utilitza el concepte 870 de despesa finançada
amb romanent tot i que la liquidació de l’exercici 2011 no està encara aprovada. Les
primeres estimacions sobre la liquidació indiquen que el romanent de despeses generals
serà suficient per cobrir l’import d’aquesta modificació, no obstant, en cas que en el
moment de la liquidació el romanent per despeses generals fos insuficient, es presentarà
a aquest òrgan competent, conjuntament amb la liquidació de 2011, una proposta de
modificació reduint l’import corresponent del concepte 870 d’ingressos i un/s concepte/s
de despesa/es amb crèdit inicial disponible suficient.
2. Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
3. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits
de les partides que s’han indicat.

INTERVENCIONS:
SR. ALBERT PORTÚS:
Una mica en sintonia amb el que deien l’alcalde i la secretària, es proposa aprovar la
incorporació del romanent de l’exercici 2011, que va destinat en la seva major part, com
es pot veure en la modificació, a la partida de la millora d’abastament d’aigua, partida
imprescindible per atendre el subministrament d’aigua potable durant l’estiu.
Malgrat que el projecte se situa en 300.000 euros, es preveu posar-n’hi 500.000, pel que
ja ha explicat l’alcalde, i disposar d’un coixí de despesa d’inversió.
També es dota en 30.000 euros una partida d’inversió de millora d’edificis públics, que
s’hauria obviat en l’elaboració del pressupost, i en sintonia també amb aquesta mateixa
llei 2/2012, que ha sortit publicada avui al BOE i entra en vigor demà, es dota amb
100.000 euros una partida de despesa corrent, d’assessoraments professionals
d’administració general, per disposar de crèdit per atendre qualsevol imprevist.

SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
A nosaltres ens sembla una cosa molt incorrecta que ens obliguin a fer coses que
realment no volem; més que tot, ens adonem que sembla que es castiguin els
ajuntaments que hem treballat bé; amb això, sembla que aquests diners aniran a parar
altra vegada als bancs, que són els provocadors d’aquesta crisi i amb aquesta injecció de
diners, els únics beneficiaris seran els bancs, perquè ens trobarem que si tenim una
necessitat mínima, haurem de tornar a demanar els diners als bancs, perquè no tindrem
romanent i tornarà a ser el peix que es mossega la cua, que haurem de retornar el crèdit
amb interessos més elevats.
Nosaltres no ho veiem clar, però hi estem obligats, sembla!
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SR. MARC FONTSERÈ:
Per no perdre el costum, m’esplaiaré una mica, ja que no sé durant quant de temps ho
podrem fer...
És una mica trist que el fet que ens porti a aprovar d’urgència una de les modificacions de
crèdit que quantitativament serà de les més importants d’aquest any, i veurem si també
de la legislatura, sigui com a causa de l’aprovació d’aquesta llei 2/2012, d’estabilitat
pressupostària de l’Estat espanyol, publicada al BOE aquest matí i que entra en vigor
demà o demà passat –no ho tinc massa clar- i que no sigui com a causa d’un treball de
planificació política sobre les prioritats que necessita el poble i d’aplicació d’un romanent
generat en èpoques de vaques grasses, o en què el país anava millor i que potser ara
seria el moment d’utilitzar-lo.
Ja no tristos, si no perplexes, ens deixa – i aquí deixo a part ideologies o a l’Ajuntament
de Torelló- la resposta que les institucions públiques, a l’hora de saltar-se –en aquest cas
legalment- les lleis que fan altres institucions. Suposo que això és la quadratura del
cercle: l’Estat incompleix amb la Generalitat: no passa res; la Generalitat incompleix amb
els ajuntaments –escoles bressol, escola de música...- i tampoc passa res; doncs suposo
que tot això va implícit amb el país en què estem: que els ajuntaments trobem la forma
legal, en aquest cas, de rifar-nos una de les lleis més importants econòmicament parlant,
dels últims anys en l’Estat espanyol.
Pobre un govern del PP, que coneixent el país que estan governant, ja han provat de ferho en un cap de setmana de pont i amb el mínim de temps possible; s’ho veien a venir,
però l’astúcia la portem als gens i els “salvi’s qui pugui!” també; hem estat més ràpids,
hem estat més llestos; els ho hem tornat; la veritat és que si d’això se’n assabenten els
alemanys, els mercats o algú amb sentit comú, anem llestos!
De totes maneres, el grup del PSC no estem gens d’acord amb el contingut que afecta
les corporacions locals, d’aquesta llei, i creiem que el fet que els ajuntaments que han fet
bé la feina –com és aquest- i que, per tant, pugui portar a terme inversions, ho hauríem
de poder fer, però tot i això no evita pensar més en global i veure que no anem bé, aquest
país no va bé. Tant de bo, però, també haguéssim estat més ràpids i així haguéssim
pogut destinar, ja no 600.000 euros, si no més de dos milions d’euros a inversions que
afecten directament els ciutadans de Torelló. El que avui estem fent aquí, juntament amb
la llei 2 –no sé com es batejarà- afectarà directament inversions futures de l’Ajuntament,
això si no canvia molt en els propers mesos, ja podem anar dient adéu al pla de barris, o
almenys, a aquelles actuacions que requereixin un fort finançament; de veritat que voldria
equivocar-me!
El que demostra que no hi ha un projecte polític després d’un any de governar, és que no
s’hagi estat capaç de trobar cap altra inversió necessària per al poble, que no sigui millora
de la xarxa d’abastament: mig milió d’euros o, al capítol 2, assessoraments professionals
de l’administració general; com ja ha dit el regidor, aquests imports que s’aproven espero
que siguin ficticis i que siguin només per saltar-se la llei i que demà passat, o a finals de
mes, sapiguem a què es destinaran aquests diners; de totes maneres, això ens demostra
que no hi ha projecte. De veritat, no sabem què fer-ne, de 300.000 o de 600.000 euros?
Fa uns mesos us vam donar unes pistes: les AMPA de Torelló, el camp de futbol del barri
de Montserrat, acabar la pista d’atletisme, obres a les piscines per evitar fugues i per
evitar que llencem aigua potable, que no n’anem sobrats, petites inversions necessàries
que donin feina al poble, accions de promoció econòmica, ...
Ja per acabar, i ja entrant en aquestes partides, creiem que d’haver-se de realitzar obres
en la xarxa d’abastament d’aigua potable, que d’entrada, i esperant que el regidor Manel
Romans, tal com vam parlar a la comissió informativa, ens expliqui la potabilitzadora i
com funcionarà tot, no hi estem massa d’acord: aquestes, les hauríem d’imputar a la taxa;
no tinc clar si això ve per llei, però si més no, aquest és el nostre criteri i som del parer
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que qui més consumeixi més pagui i si ho fem amb inversió municipal això no passarà;
entenc que aprovant això, vosaltres no ho veieu així.
I, que no siguem capaços de trobar una partida més coherent al capítol 2, que la
d’assessoraments professionals, em resulta realment incomprensible. Per tant, votarem
que no.

SR. JAUME VIVET:
Per a nosaltres ha estat un cas d’urgència; es va haver de córrer divendres i els projectes
en quatre dies no es fan. Bàsicament pensem que el que volem fer és continuar pagant
en quaranta dies i si inverteixes tot el romanent no et queda res al calaix i, per tant, és
difícil quan hi ha puntes de tresoreria com ha passat, per exemple, el mes de març, que
venint d’uns mesos sense ingressos tens baixades i sort de tenir romanent; el que no
podem fer és quedar-nos a zero i la veritat és que es tracta d’una mesura que se’ns ha
imposat; no és que no tinguem projectes i, repeteixo, l’endeutament per l’any 2011 és de
més d’un milió i mig d’euros i endeutar-nos més, em sembla que és tirar-nos al foc.
SR. MARC FONTSERÈ:
No he parlat d’endeutar-nos més i quan hi ha tensions de tresoreria es pot anar a
pòlisses, com fan la majoria; no cal anar a llarg termini.
SR. JAUME VIVET:
Si tens romanent, no fan falta les pòlisses.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria simple, atenent al resultat que s’especifica a
continuació:
Vots favorables: 8, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU i de JpTERC-AM.
Vots desfavorables: 6, dels regidors i regidora dels grups municipals del PSC-PM i
de PxC.
Abstencions: 0

El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.

Torelló, 2 de maig de 2012
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa

6

