Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 8/2012
Caràcter: Extraordinari
Dia: 26 de novembre 2012
Hora d’inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 21:10 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
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.
Excusat
Sr. Andreu Pujol Mas (ERC- Breda), regidor
ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació inicial Exp. 6/2012 de modificació per crèdit extraordinari.
2.- Aprovació inicial Exp. 7/2012 de suplement de crèdit.
3.- Delegació de signatura a la Diputació de Girona per la rendició del Pressupost a la
Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i les Entitats
Locals.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- Aprovació inicial Exp. 6/2012 de modificació per crèdit extraordinari
Antecedents
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant decret de data 14 de novembre de 2012, ha
ordenat la incoació de l’expedient de crèdit extraordinari núm. 6/2012, atès que
determinades despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent i no existeix crèdit per
atendre-les.
D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els crèdit extraordinaris es
finançaran amb el romanent líquid de tresoreria, calculat d’acord amb l’establert a l’article
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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”.
De la liquidació del pressupost de l’exercici anterior, en va resultar un romanent de tresoreria
per a despeses generals de 422.164,52 euros, dels quals resten pendents d’utilitzar en els
moments actuals 48.385,10 euros i, per tant, es poden fer servir per finançar eventuals
modificacions.
A l’expedient també hi consta l’informe favorable per part d’Intervenció, i el certificat del
Secretari sobre el romanent de tresoreria.
Fonaments de Dret
Article 170.2 i 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.
Article 36 i 104.3 del Reial decret 500/1990.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari núm. 6/2012 del pressupost
de despeses de la Corporació, finançat amb romanent líquid de tresoreria i el detall del qual
és el següent:
DESPESES
Fun. Eco.
4
60001

INGRESSOS
Concepte
87000

Descripció
Inversions en terrenys
TOTAL

Import €
35.734,16
35.734,16

TOTAL

Import €
35.734,16
35.734,16

Descripció
Romanent de Tresoreria

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. En cas
de no presentar-se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament el
pressupost sense necessitat de posterior acord plenari.
Tercer.- Publicar, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat , resumit per
capítols, al BOP i al tauler d’anuncis.
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme
aquest acord.
Intervencions
El Sr. Dídac Manresa, del grup ERC Breda, considera que aquests 35.734,16 euros
s’haguessin pogut destinar a amortitzar endeutament
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Votació
S’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 4 a favor
Tots per Breda: 2 a favor
ERC: 3 en contra
Breda@XXI: 1 en contra

2.- Aprovació inicial Exp. 7/2012 de suplement de crèdit
Antecedents
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant decret 315/2012 de data 14 de novembre
de 2012, ha ordenat la incoació de l’expedient de suplement de crèdit núm. 7/2012, atès que
determinades despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent i no existeix crèdit per
atendre-les.
A l’expedient també hi consta l’informe de finançament i l’informe favorable per part
Secretari-Interventor accidental.
Fonaments de Dret
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.
Articles 35 i 36 del Reial decret 500/1990.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit núm. 7/2012:
Pressupost de despesa
Fun.

Econòmica Denominació

Import €

3

22611

ACTES CULTURALS I EDUCATIUS

1
3

62700
68200

PROJECTES TÈCNICS
ADQUISICIÓ EDIFICI DE CARÀCTER PATRIMONIAL

Finançament
Fun.
Econòmica
87000

20.000,00
Baixa

41.300,00
-55.000,00

TOTAL

6.300,00

TOTAL

Import €
6.300,00
6.300,00

Denominació
ROM. TRES. GRAL.

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. En cas
de no presentar-se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament el
pressupost sense necessitat de posterior acord plenari.
Tercer.- Publicar, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat , resumit per
capítols, al BOP i al tauler d’anuncis.
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Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme
aquest acord.
Intervencions
El Sr. Dídac Manresa del grup ERC Breda pregunta com està la tramitació del pla especial
de protecció del nucli.
El Sr. Alcalde President contesta que està aprovat definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Girona.
El Sr. Marin del grup Breda@XXI pregunta que quins són els actes culturals que es financen
amb aquesta modificació.
El Sr. Alcalde President contesta que són la festa major, fira de l’olla, etc..
Votació
S’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 4 a favor
Tots per Breda: 2 a favor
ERC: 3 abstencions
Breda@XXI: 1 abstenció
3.- Delegació de signatura a la Diputació de Girona per la rendició del Pressupost a la
Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i les
Entitats Locals.
Antecedents
L’apartat 4 de la Resolució de data 14 de setembre de 2009 (BOE núm. 235), de la Direcció
General de Coordinació Financera amb les CCAA i les EELL, per la que es dicten mesures
pel desenvolupament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de setembre, per la que s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les EELL, disposa que mitjançant acord de Ple de la
corporació, l’Entitat Local responsable de l’entrega de la còpia del pressupost general i de la
seva liquidació a la Direcció General de Coordinació Financera amb les CCAA i les EELL,
podrà autoritzar a un representant de la Diputació provincial per tal que realitzi la
transmissió en el seu nom d’aquella informació a través de l’Oficina Virtual de Coordinació
Financera amb les Entitats Locals, firmant electrònicament l’enviament amb un certificat
electrònic personal.
Fonaments de Dret
BOE núm. 235, de data 14 de setembre de 2009, apartat 4
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer.- Aprovar l’autorització de delegació de signatura a un representant de la Diputació
de Girona, per la rendició del pressupost general i de la seva liquidació a la Direcció General
de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals.
Segon.- Publicar el present acord mitjançant edicte al tauler d’anuncis de la Corporació i al
Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona.
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Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme
aquest acord.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 10 regidors presents i que per
dret formen la corporació.

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,
Jordi Iglesias i Salip
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