AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚMERO: 6/2018,
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DE 8 DE MAIG DE 2018
Expedient núm.:
PLN/2018/1

Òrgan col·legiat:
PLE

Tipus de convocatòria:
Data:
Durada:
Lloc:
Presidida per:
Secretari:
Càrrec
Alcalde-president:
Tinents d’Alcalde:
Regidors:

Secretari:

Dades de la sessió:
Extraordinària i urgent
8 de maig de 2018
Des de les 19:05 fins a les 19:20 hores
Sala de Plens
Marc Mur Bagés
Arturo González Benet

Assistents:
Nom i Cognoms
Marc Mur Bagés
Francesc Barbero Escrivà
Josep Solé Rojals
Delfí Castellví Descarrega
Norma Pujol Farré
Albert Mani Martínez
Norma Català Ribera
Josep Pérez Giral
Lara Bertran López de los Mozos
Núria Blanch Hernández
Arturo González Benet

Assisteix
SI
SÍ
SÍ
SI
SÍ
SÍ
SI
SI
SI
SI
SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Francisco Romero Navarro: «Impossibilitat»
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, L’Alcalde-President
obre la sessió, excusant l’assistència a la sessió, dels regidors, Sra. Lara Beltran i Sr.
Francisco Romero.
Abans de començar amb els assumptes inclosos en l’ordre del dia, el Sr. Alcalde vol
fer constar en acta el seu condol i el de la corporació, pel traspàs, del que va ser
durant una anys, vicari de Flix, mossèn Damaso Ruiz, mort en accident de trànsit.
A continuació es tracta dels assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA
1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
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Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Atesa la necessitat de procedir a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit
3/2018, atès que l’esmentat expedient recull la modificació necessària per endegar el
contracte d’obra d’arranjament de les piscines municipals.
Per tant, de conformitat amb l’establert en l’article 79 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, que estableix que en el cas que es convoqui una
sessió extraordinària de caràcter urgent s’haurà d’incloure com a primer punt de l’ordre
del dia el pronunciament del Ple sobre la urgència, es proposa al Ple de l’Ajuntament,
l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
ÚNIC.- Ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió plenària extraordinària i
urgent 6/2018, de 8 de maig de 2018.
2.- EXPEDIENT 465/2018. APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓDEL SUPERÀVIT DE
LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets
1. L’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2018-0024, de 23 de febrer,
va procedir a l’aprovació de la liquidació del Pressupost General d’aquesta Corporació
corresponent a l’exercici 2017.
2. L’alcalde ha resolt iniciar l’expedient de distribució de la liquidació així com
encarregar a la secretaria intervenció l’emissió dels informes corresponents.
3. Consta en l’expedient l’informe favorable de la Secretaria Intervenció
Fonaments jurídics
1. L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per
damunt dels previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute.
2. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest
s'ha de destinar a reduir el nivell d'endeutament net.
3. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no
superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament,
que presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional, romanent de tresoreria
positiu, una vegada descomptat l'efecte de les mesures especials de finançament, que
compleixin amb el període mig de pagament previst a la normativa de morositat i que
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prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de l'exercici 2018 podran
destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar
al pressupost i a continuació, a finançar inversions financerament sostenibles sempre
amb el límit de la previsió de capacitat de finançament de l'exercici 2018, si encara
queda import a distribuir aquest es destinarà a reduir endeutament net.
4. La disposició addicional setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que
s'entén per inversió financerament sostenible.
5. L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en
matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 14 de juliol de 2017 de
la Direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la
Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, entre
d'altres, que el romanent de tresoreria per a despeses generals positiu s'ha de
destinar, en funció dels recursos líquids disponibles a sanejar les obligacions pendents
d'aplicar al pressupost i al compliment dels compromisos de despesa assumits per
l'existència de romanents de crèdits incorporables.
6. L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la
informació pública i bon govern disposa que és una infracció molt greu el fet de no
complir amb l’obligació de destinar íntegrament els ingressos obtinguts per sobre dels
previstos en el pressupost a la reducció del nivell de deute públic de conformitat amb
allò que preveu l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i l’incompliment de l’obligació de destinar el
superàvit pressupostari a la reducció del nivell d’endeutament net d’acord amb allò que
preveu l’article 32 i la disposició sisena de la mateixa Llei.
7. El Reial Decret Llei 1/2018, de 23 de març, prorroga per a 2018 la destinació del
superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles i es
modifica l'àmbit objectiu d'aquestes, es proposa al Ple, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1.- Aprovar l’expedient de distribució del superàvit de la liquidació d’acord amb el
següent detall:
Distribució del superàvit
Creditors per despeses pendents d'aplicar a pressupost
Import màxim d'Inversió financerament sostenible
Import de lliure disponibilitat

0,00
376.344,14
771.758,18

2.- Donar compte d’aquest acord a la unitat d’Intervenció per a fer les oportunes
anotacions i assentaments.
3.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2018, DEL
TIPUS: CRÈDIT EXTRAORDINARI, FINANÇAT PER PART DEL SUPERÀVIT DE LA
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LIQUIEDACIÓ DE L’EXERCICI 2017, NOUS INGRESSOS I BAIXES PER
ANULACIÓ.
Antecedents:
1. Per Providència d’Alcaldia s’ha iniciat un expedient per a l’aprovació d’un expedient
de modificació de crèdit, del tipus: crèdit extraordinari, finançat per part del superàvit
de la liquidació de l’exercici 2017, nous ingressos i baixes de partides de despesa
2. La Regidoria d’Hisenda ha elaborat la proposa de les partides i els imports que s’han
de modificar.
3. El secretari interventor han emès informes favorables.
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 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.
3.- Segons l’article 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 TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes
les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques
i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat
pressupostària.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 3/2018, que cal finançar
mitjançant part del superàvit de la liquidació de l’exercici 2017, nous ingressos i baixes

www.flix.cat
ajuntament@flix.cat
977 410 153

P 4306100 A
Carrer Major,18
43750 FLIX

AJUNTAMENT DE FLIX

de partides de despesa, el resum del qual es detalla a continuació,
INGRESSOS

Inicial

Modificacions

Definitiu

CAPÍTOL 1

1.447.907,00

0,00

1.447.907,00

CAPÍTOL 2

35.000,00

0,00

35.000,00

CAPÍTOL 3

787.415,00

0,00

787.415,00

CAPÍTOL 4

1.702.160,53

0,00

1.702.160,53

CAPÍTOL 5

48.025,00

0,00

48.025,00

CAPÍTOL 6

0,00

0,00

0,00

CAPÍTOL 7

1.707.178,52

59.232,69

1.766.411,21

CAPÍTOL 8

101.262,48

94.001,47

195.263,95

CAPÍTOL 9

0,00

0,00

0,00

5.828.948,53

153.234,16

5.982.182,69

TOTAL
DESPESES

Inicial

Augments

CAPÍTOL 1

1.803.068,64

0,00

0,00 1.803.068,64

CAPÍTOL 2

1.885.537,44

0,00

0,00 1.885.537,44

CAPÍTOL 3

8.785,00

0,00

0,00

8.785,00

CAPÍTOL 4

246.138,00

0,00

0,00

246.138,00

CAPÍTOL 5

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTOL 6

1.715.419,45

212.466,85

CAPÍTOL 7

170.000,00

0,00

0,00

170.000,00

CAPÍTOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTOL 9

0,00

0,00

0,00

0,00

5.828.948,53

212.466,85

TOTAL

Disminucions

Definitiu

59.232,69 1.868.653,61

59.232,69 5.982.182,69

2n.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis, al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i a la seu electrònica. Si no es presenten 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.
3r.- Aprovat definitivament l’expedient, publicar el corresponent edicte d’aprovació
definitiva en el BOPT i a la seu electrònica de la corporació.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió,
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essent l’hora que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a secretari, en
dono fe, en compliment de les funcions que em confereix l’article 2.d) del Reial Decret
128/2016, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Signat: Marc Mur Bagés, Alcalde-President; Arturo González Benet, secretari
municipal. DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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