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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
Núm.:  4/2012 
Caràcter: Extraordinari urgent 
Dia:  30 d’abril de 2012 
Hora d’inici: 22:00 hores  
Hora d’acabament: 22:11 hores 
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament 
 
 
ASSISTENTS 
Sr. Jordi Iglesias i Salip (CiU) alcalde 
Sra. Teresa Martorell i Julià (CiU), regidora 
Sr. Joan Miquel Terradas i Giol (CiU), regidor 
Sra. Judit Cortada i Esteve (CiU), regidora 
Sr. Jaume Anglada i Sarsanach (Tots per Breda), regidor 
Sr. Joan Antoni Frias Redondo (Tots per Breda), regidor 
Sr. Dídac Manresa Molins (ERC-Breda), regidor  
Sr. Andreu Pujol Mas (ERC- Breda), regidor 
Sra. Eva Andrés Masó (ERC- Breda), regidora 
Sr. Josep Amargant Argemí (ERC- Breda), regidor 
Sr. Antoni Marin Acuña (Breda@XXI-PM), regidor 
 
Secretari 
Sr. Erik Sureda Causadias secretari accidental. 
 
 
Ordre del dia: 
1.- Aprovació de la urgència de la sessió. 
2.- Aprovació provisional de l’expedient 3/2012 de modificació pressupostària per suplement de 
crèdit, per tal d’adaptar-nos a l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d‘estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.  
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- Aprovació de la urgència de la sessió. 
Es motiva la urgència per adaptar-se a l’ aprovació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’ estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.   
 
S’ aprova per unanimitat  
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2.- Aprovació provisional de l’expedient 3/2012 de modificació pressupostària per 
suplement de crèdit, per tal d’adaptar-nos a l’arti cle 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d‘estabilitat pressupostària i sostenibili tat financera. 
 
Antecedents  
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant decret 116/2012 de data 30 d’abril de 2012, ha 
ordenat la incoació de l’expedient 3/2012 de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari, atès 
que determinades despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent i sent insuficients els 
crèdits per atendre-les. 
 
De la liquidació del pressupost de l’exercici anterior, en va resultar un romanent de tresoreria per 
a despeses generals ajustat de 373.897,29 euros, dels quals resten pendents d’utilitzar en els 
moments actuals 203.117,87 euros i, per tant, es poden fer servir per finançar eventuals 
modificacions. 
  
Legislació aplicable 
Article 36 del Reial decret 500/1990, el finançament dels suplements de crèdits i els crèdit 
extraordinaris es finançaran amb el romanent líquid de tresoreria, calculat d’acord amb l’establert 
a l’article 104.3 del mateix: “el romanent líquid de tresoreria ha de ser, en cada moment, el que 
resulti de deduir del romanent inicial les quanties ja destinades a finançar les modificacions de 
crèdit”. 
 
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. 
 
Una vegada emès l’informe favorable per part d’Intervenció, i vist el certificat del Secretari sobre 
el romanent de tresoreria, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següent   
 
A C O R D 
 
Primer.- APROVAR  inicialment l’expedient 3/2012 de suplement crèdit i de crèdit extraordinari 
del pressupost de despeses de la Corporació, finançat amb romanent líquid de tresoreria, el 
detall del qual és el següent: 

 
Fun. Eco.  Import €  

1 12007 Retribucions bàsiques Guàrdia Municipal 7.000,00 

1 12104 Retribucions complementàries Guàrdia 
M. 13.500,00 

1 13000 Retribucions personal laboral 8.500,00 

2 16000 Seguretat Social 11.000,00 

2 22710 Consorci Benestar Social 10.000,00 

2 48000 Atencions benèfiques i assistencials 3.000,00 

3 21200 Manteniment edificis i altres 
construccions 

20.000,00 

1 22706 Assessorament tècnic (urbanístic) 10.000,00 

9 22706 Assessorament tècnic (administració) 10.000,00 
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3 62201 Inversió dependències municipals 25.000,00 

9 62600 Equips per a processos de la informació 10.000,00 

1 62700 Projectes tècnics 20.000,00 

3 68200 Adquisició edifici  de caràcter patrimonial 55.000,00  

  TOTAL 203.000,00 
 
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. 
 
Tercer.-  En cas de no presentar-se 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. 
 
Quart.-  PUBLICAR , quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat , resumit per 
capítols, al BOP i al tauler d'anuncis” 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest 
acord. 
 
Intervencions 
El Sr. Manresa, agraeix al Sr. Alcalde, la comunicació de viva veu de la convocatòria i que era la 
queixa que es va fer en l’ anterior ple extraordinari urgent. Sobre el contingut és difícil d’ entrar-hi 
i es difícil de fer números, és una maniobra per poder esquivar la Llei que ha estat publicada en 
el BOE, és un equilibri comptable i que la posició d’ ERC- Breda és d’ abstenció i que si l’ 
aproven es aprovar de facto el romanent de tresoreria i la liquidació pertinent que no s’ ha vist.  
 
El Sr. Marín, també manifesta la seva abstenció.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que entén l’ abstenció ja què, no s’ha vist el compte general que s’ 
aprovarà en altre sessió.  
 
Votació 
S’aprova la proposta amb el següent resultat: 
CIU: 4 a favor 
Tots per Breda: 2 a favor 
ERC: 4 abstencions 
Breda@XXI: 1 abstenció 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió de la que essent el secretari 
accidental de la Corporació, en dono fe.  
 
 
 
 
 
L’Alcalde,      El Secretari accidental 
Jordi Iglesias i Salip      Erik Sureda Causadias 
        


