
ACTA PLENARI DE SESSIÓ NATURALESSA EXTRAORDINARIA DE 29 DE
MAIG DE 2017.

HORA: 20,15 MORES a 20,40 HORES.

LLOC; Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

H¡ assisteixen:

-Marc Bigordá Prió, alcalde del TSG-AM.

-Francesc Dols Nassarre, regidor de TSG-AM.

- Roger Dueso Cañáis, regidor de TSG-AM.

- Jordi Gallego Paz, regidor de TSG-AM.

E! regidor Jesús Duch Gatell no ha pogut assistir a aquesta sessió, pero va

excusar la seva abséncia.

Actúa com a Secretária-lnterventora en régim d'acumulacíó, Marta Cajide

Barbe ito.

PRIMER.-PROPOSTA D)APROVACIÓ DE IVIODIFICACIONS
PRESSUPOSTÁRIES 1/2017-SUPLEIVIENT DE CRÉDIT,

Ates que per algunes despeses es preveu insuficient el crédit del pressupost

del 2017 ¡ víst que es necessari realitzar despeses que no poden demorar-se
fíns el proper exercici, es propasa incrementar el crédit disponible a través de la
modifícació de crédit número 1/2017 per suplement de crédit

Aquests ¡ncrements están motivats:

D'una banda, per poder executar Factuació ilMagatzem", que ascendeix a un

¡mport de 34.177,22 Euros.

Aquesta actuado es 1'obra que es soHicitará aquest juny per finangar amb el

Pía cfAcció Municipal de la Diputació de Tarragona (2017), pero degut a que
per part de 1'equip de govem es pretén executar aquesta actuació aquest esíiu

s'ha de fínangar la mateixa amb romanent líquid de tresoreria.

Per altra banda, s'ha de teñir en compte que s'han d'aplicar a aquesf

pressupost la despesa corresponent a 1'exercici 2016, que s'ha pagat, pero que

no s'ha pogut aplicar a aquest exercici. Aquesta despesa es la corresponení a

les factures del Consorci d'Aigües de Tarragona, que ascendeixen a un import



de 3.310,61 Euros; La font de finangament d'aquesta despesa será el romanent

líquid de tresoreria.

Considerant que correspondrá al Pie de la Corporació 1'aprovació deis
suplements de crédit i crédits extraordinaris, així com les transferéncies de

crédit entre cfiferents árees de despesa excepte quan les baíxes i les altes
afectin a crédits de personal.

Considerant que els suplements de crédit, aprovats peí Pie han de seguir els

mateixos trámíts sobre informado, reclamacions i publicitat que la legislació
vigent exigeix per a 1'aprovació del Pressupost.

Vista la normativa jurídica que está recollida fonamentalment a 1'artide 177 del

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de mar^, peí qual s)aprova el Text refós de

la Llei reguladora de les hisendes locáis i ais articles 34 a 38 del RD 500/1990.

S"eleva al Pie de la Corporació la següent

PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER.- LTaprovació inicial de Fexpedient 1/2017 de modificado de crédits-
Suplement de crédit, que es concreta en els següents extrems:

SUPLEMENTDECRÉD1T

Partida Pressupostária

-Partida

Magatzem.
Import: 30.000,00 Euros.

-Partida 161.221.01
Serveí aigua:20.000,00 Euros.

Import modificado

4.177,22
Total: 34.177,22 €.

3.500,00
Total:23.500,00€.

Font de
Finan9ament

Romanen líquid
de tresoreria
Import: 34.177,22.

Romanent líquid
de tresoreria

Import: 3.500,00.

SEGON.- Sotmetre Facord que s'adopí¡ a informació pública per tennini de 15
dies hábils, mitjan^ant anuncis en e! ButIIetí Oficial de la Provincia i en el Tauler
cfEdictes de 1'Ajuntament perqué els ¡nteressats puguin formular reclamadons.

TERCER.- L'expedient s'entendrá defínitivament aprovat si durant el termini
cTexposidó pública no es presenten reclamacions; a aquests efectes, per
1'AIcaldia es dictará Resolució elevant 1'acord d'aprovació inicial a definitiu i
ordenant la publicado en el Butlletí Oficial de la Provincia.



SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A VOTACIÓ,
UNANÍMITAT DELS MEMBRES PRESENTS.

SEGON.- PROPOSTA D'APROVACIÓ MOCIÓ: INSTITUT DELS
PALLARESOS, INSTITUT _DE REFERENCIA PELS JOVES DELS
GARIDELLS.

El municipi deis Garídells pertany a la comarca de 1'Alt Camp i té una poblado

que no arriba ais 200 habitants. Limita amb varis municipis, sent-ne Perafort el

mes proper, a escassos dos minuts amb cotxe.

Tenint en compte les dimensions ¡ recursos limitats del municípi, Els Garidells

ha estat hisfóricament un poblé molí vinculat amb Perafort per tal de gaucfír de
servéis que no podem pemnetrelns com Pescóla bressol, piscina, pares,

activitats extraescolars i esportives...

Gairebé la totalitaí deis vems aposten per 1'escola pública de proximítat, creuen
en aquest model educatiu i desitgen que els seus fills es formin en un eníorn

rural vincula! al municipi i no a grans pobles o ciutats."

Aquests, entre alfres, foren motius pels quals en data 17 de setembre de 2015

aprovávem plenáriament la sol-licitud al Departament d'Ensenyament perqué el

municipi deis Garidells deixés de teñir 1'escola Baltasar Segú de Valis com
1'escola de referencia ¡ que ['escola de Perafort passés a ser la nova escola de

referencia peí municipi.

Dita sol-licitud ens fou acceptada i des del curs 2016-2017 1'escola de Perafort

ja es Fescola de referencia pels Garidells.

Fet aquest pas, i tenint en compte que Factual instituí de referencia pelsjoves

deis Garidells es e! Jaume Huguet de Valls, creiem que es necessari que
1'institut de referencia pels joves deis Garidells també sigui modificat per tal de
no trencar els vincies que els joves creen amb els seus companys durant

1'ecfucació primaria i, a mes, puguin seguir formant-se en un ¡nstitut mes proper

ais Garidells i mes rural. Actualment els joves de Perafort teñen 1'institut deis

Pallaresos com el de referencia ¡ creiem que es necessari que els joves deis
Garidells contínum 1'educació secundaria amb els companys que ho foren a

primaria.

Per tot 1'exposat, es PROPOSA al pie 1'adopció del següent acord:

PRIMER. Que els joves deis Garídells tinguin com instituí de referencia el deis

Pallaresos.

SEGON. Que a la vegada puguin beneficiar-se deis ajuts que dona el
Departament d'Ensenyament ais alumnes que no disposen d'lnstitut al seu

municipi.



TERCER. Comunicar aquest acord al Departament d'EnsenyamenT~3e la

Generalítaf de Catalunya.

SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A VOTACIÓ, S'APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS.

TERCER.-DONAR COMPTE DECRET DE LIQUJDACIÓ DEL PRESSUPOST,
ANUAUTAT2016.

"DECRETDE L'ALCALDIA

ANTECEDENTS:

1. Elaborada la liquidado del pressupost de ¡'exerdci 2016 sjobté, a 31 de
desembre de 2016, el resultaf següent:

1.1. Respecte a! pressuposf de despeses:

Exercici en curs
Pressupost iniciaí de despeses: 250.701,00.
Modificadons de despeses: 118.180,36.
Pressupost definitiu de despeses: 368.881,36.
Despeses compromeses: 324.845,26.
Obligacions reconegudes: 324.845,26.
Pagaments reaHtzats: 310.408,31.
ObHgadons pendents de pagamenf: 14.436,95.

1.2. Respecte al pressupost d'ingressos:

Exercid en curs:
Pressupost ¡nidal dlngressos: 250.701,00.
Modlficadons d'¡ngressos: 118.180,36.

Pressupost defimfiu d'ingressos: 368.881,36.
Drets reconeguts: 339.732,77.
Drets anul-lats: 6.419,10.
Drets reconeguts nets: 333.313,67.
Recaptadó neta: 237.882,95
Drets pendents de cobrament.237.882,95.

1.3. Resuftat pressupostari de rexercid:

+ Drets reconegutsnets....................................................333.313,67.

-Obligadons reconegudes netes.......................................324.845,26.

RESULTAT PRESSUPOSTARI:
-Desviacions posftives de fínangament.
+ Desviacions negatives de finangament.
+Despeses finangades amb romanents ¡fquids de tresorena...........7.639,00

+ Resultat d!operadons comerciáis.

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 16.107,41.



1.4.Romanenf de tresorería:

E! romanent de tresoreha, segons 1'estat financer que figura a continuado:

+ FONS UQUIDSA TRESORERIA A FINAL D'EXERC!CI.......... 238.219,60.

+DRETSPENDENTS DE COBRAMENT.......................................195.602,25.

+ De pressupostos d¡ingressos. Exercici en curs.......................... 95.430, 72.

+ De pressupostos d'íngressos. Pressupostos tancats................. 96.721,65.

+ D'a¡tres opQíQdons no pressupostaries.......................................3.449,38.

- Ingressos reafítzafs pendents dlap!icac¡ó definitiva.

-OBUGACIONSPENDENTS DE PAGAMENT..........................26.563,73.

+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent ........................14.436,95.

+ De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats................ 0,00

+ D'altres operacions no pressupostáries.....................................12.126,78.

- Pagaments realitzats pendents djaplicac!ó definitiva.....

Romanent de tresorería tota!; 410.568, 73.

-SALDO DE DUBTOSCOBRAMENT..........................................45.200,06.

- EXCÉS DE FINANQAMENTAFECTAT.......................................0,00

ROMANENTDE TRESORERIA PEH A DESPESES GENERALS: 365.368,67.

8. E! secretan i ¡'interventor han emés els corresponents informes d'acord amb
1'artíde 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de marg, peí qual s'aprova el Texf refós de
!a Uei reguladora de les hisendes locáis.

FONAMENTS DE DRET

1.La liquidado posa de mansfest, respecte ai pressupost de despeses ¡ per a
cada partida pressupostária, e¡s crédsts iniciáis, les seves modificadons i efe
crédits defínitius, les despeses autoritzades ¡ compromeses, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenáis i e/s reaHtzats.

2. Respecte al pressupost d'mgressos, ¡per a cada concepto, la ¡iqufdació posa
de manifest ¡es previsions iniciáis, tes seves modificacions i fes previsions
definitsves, e!s drets reconeguts ¡ anui-lats, i la recaptadó neta.

3. Laríicle 93.2 de! RD 500/90 determina que, com a conseqüénda de la
liquidado del pressupost, sjhauran de determinar:

• E/s aírete pendents de cobrament i les obligacions pendents de
pagament el 31 de desembre.

• El resuftat pressupostari de l!exerc¡ci



• E¡s romanents de crédit

• El romanent de tresoreria

4. L'art¡cle 165.1 del Reial decret ¡egisfatiu 2/2004, de 5 de marg, pe! qual
s'aprova e¡ Text refós de ¡a LÍeí regulQdora de les hisendes locáis, estabfeix que

e/ pressupost general atendrá el compliment de¡ prindpi d'estab¡!itat

LJartic!e 21 de la LOEPSF, estableix que ¡es entítats locáis que no hagin assofit
Fobjectíu d¡estabil¡tat pressupostaria estarán obligados a formular ¡ aprovar un
pía económic financera un any.

5. D'a!tra banda, Fart.15.3 de IVrdre HAP/2105/2012, dj1 d'octubre, perla qual
es desenvoiupen ¡es obligacions de subministrament d'¡nformac¡ó previstes a ¡a
L/e/ Orgánica 2/2012, de 27 d'abrí!, d'Gstabi!itat pressupostária i sostenibilítat
financera, estable¡'x que, abans de! 31 de marg de l'any següent a !Jexerc¡c¡ en
qué es refereixen les liquídacions s'hauran de remetre els pressuposfos

liquidáis ¡ e!s comptes anuals formulats pels subjectes i enfitats sotmesos a!
Pía General de ComptabiHtat d¡Empreses o a les seves adaptacions sectorials,
amb e!s seus annexos ¡ estáis compiementarís; les obligacions davant tercers,
vengudes, liquides, exsgibles no ¡mputades a pressupost; la situado a 31 de
desembre de ¡'exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres
d'amortítzació; !a informado que permet relacionar el saldo resuftant deis
ingressos ¡ despeses de! Pressupost amb la capadtat o necessitat de
finangament, calculada conforme a les normes de! Sistema Europeu de
Comptes i ¡'informe de la ¡ntervenció djavaluadó del compliment de 1'objectíu
d¡estabi¡¡tat, de la regla de ¡a despesa i del ¡ímit de! deute.

6. S'ha complert el que estabteíxen eis artícles 92 a 105 del RD 500/1990, de
20 d'abh!, segons e! qua! es desenvolupa ia Lle¡ d'h¡sendes ¡ocals, en maténa

de pressupostos.

Per fant,

RESOLC:

I.Aprovar la liquidado de! pressupost de ¡'exercici 2016 que en termes
consolídats figura a !a part d'antecedents i que s:adjunfa en annex amb el
corresponent detall.

2.1nformar-ne el Pie en la primera sessió que hi hagi.

3. Trametre una copia de ¡a liquidado de! pressupost a la Delegado Territoríal
del Govern de la Generalitat i a la Delegado Provincia! d'Hisenda ¡ donar
compliment ¡ a! que estableix IW.15.3 de !¡0rdre HAP/2105/2012, d'1
d'octubre, per ¡a qual es desenvolupen les obfigacions de submímstrament
d'informac¡ó previstes a la Llef Orgánica 2/2012, de 27 d'abh¡, d'estab¡litat
pressupostária i sostembilitat financera."

\


