ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

3/2012
extraordinari
30 d’abril de 2012
de 21.00 a 21.20 h
saló de sessions de la casa consistorial

Assistents
David Rodríguez i González (ERC), alcalde president
Lluís Xavier Gonzàlez i Villaró (ERC), primer tinent d’alcaldia
Salvi Nofrarias i Bellvehí (ERC), segon tinent d’alcaldia
Sara Alarcon i Postils (ERC), tercera tinenta d’alcaldia
Maria Tripiana i Viladrich (ERC), quarta tinenta d’alcaldia
Judit Cardona i Calvo (ERC)
Isabel Roca i Guitart (ERC)
Encarna Tarifa i Fernández (PSC)
Esteve Algué i Cardona (CiU)
Francesc Azorín i Montañà (CiU)
Anna M. Viladrich i Barcons (CiU)
David Manzano i Soler (CiU)
Sílvia Torra i Vila (CiU)
Immaculada Jané i Viñals, secretària actal.
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde declara oberta la sessió per tractar dels assumptes següents inclosos en l'ordre del
dia.

1.

Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 1/2012

L’alcalde explica que l’entrada en vigor de la llei d’estabilitat pressupostària obligarà a les
entitats locals que tinguin més ingressos dels previstos a destinar els imports dels mateixos a
sanejar deute. Atès que l’Ajuntament de Solsona té romanent de tresoreria positiu, si no
s’aprova la proposta que es presenta a la consideració del Ple abans de l’entrada en vigor
d’aquesta nova llei, s’obligarà a destinar el romanent de tresoreria de l’exercici anterior de
l’Ajuntament de Solsona a reduir el deute municipal.
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“Atès l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdits núm. 1/2012, amb la
modalitat d’incorporació de romanents de tresoreria, en el qual consta l’informe favorable de
l’interventor.
En l’exercici de les atribucions que em confereixen les bases d’execució del vigent
pressupost en relació amb l’article 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, i els articles 47 a 48 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril,
Proposo
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm.1/2012, amb la modalitat de
incorporació de romanents de tresoreria, d’acord amb detall següent:
Altes i baixes en concepte d’ingressos
concepte
87000
42090
total ingressos

descripció
romanent de tresoreria
participació en els tributs de l’Estat, liquidació 2010

euros
721.974,88
177.963,53
899.938,41

Altes en aplicacions de despeses
aplicació pressupostària
161 61901
920 62201
161 61902
169 62401
164 62901
151 61903
164 60901
total despeses

descripció
arranjament clavegueram Àngel Guimerà
obres a les oficines de l’Ajuntament
clavegueram pel Centre Cívic
adquisició furgoneta
material servei funerari
obres de millora en carrers i urbanitzacions
obres de millora al cementiri municipal

euros
49.500,00
15.000,00
27.000,00
5.000,00
5.000,00
648.438,41
150.000,00
899.938,41

Segon. Exposar l’expedient al període d’informació pública reglamentari mitjançant
publicació de l’anunci al BOP de Lleida i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Solsona.
Donat cas que durant el període d’informació pública no es presentés cap al·legació ni
reclamació, el present acord quedaria elevat a definitiu.”
Tot seguit pren la paraula Francesc Azorin i demana com l’Ajuntament ha tingut constància de
les modificacions que comportarà l’entrada en vigor de la llei d’estabilitat pressupostària.
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L’alcalde contesta que tant l’Associació Catalana de Municipis com els representants polítics
d’Esquerra Republicana els van fer arribar un correu el dijous de la setmana passada i el
divendres es va confirmar.
Tot seguit es procedeix al votació i la proposta presentada a la consideració del Ple s’aprova
per unanimitat de tots els regidors.

2.

Moció en referència a la Llei d’estabilitat pressupostària i els pressupostos generals de l’Estat.

A petició de l’Alcaldia, la secretària llegeix la proposta que es presenta a la consideració del Ple
i que és la següent:
“”Salvi Nofrarias i Bellvehí, Esteve Algué i Cardona i Encarna Tarifa i Fernández com a
portaveus del grups polítics municipals d’ERC, CIU i PSC-PM de l’ajuntament de Solsona, a
l’empara del que disposa l’art. 97.3 en relació al 91.4 del Real Decret 2568/86 de 28 de
novembre, Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats
Locals, sotmeten a la consideració del Ple de l’Ajuntament de Solsona la moció següent:
“Existeix entre les entitats locals una elevada preocupació per las disposicions recollides a
la “Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera” aprovada el
passat dia 25 d’abril que afecten a la capacitat financera de las Corporacions Locals, en
especial en allò que disposa l’article 12.5 segons el qual els ingressos que s’obtinguin por
sobre del previst es destinaran íntegrament a reduir el nivell de deute públic, i l’article 32
que regula el destí del superàvit pressupostari de l’exercici.
Pel que fa a l’article 12.5, el fet que els Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2012 no
s’aprovin fins ben entrat l’exercici comporta que les entitats locals que als darrers mesos de
2011, en compliment del que es preveu al Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, varen tramitar i aprovar els seus pressupostos per al 2012, en base a les previsions
de participació en els tributs de l’Estat de l’exercici 2011, ho fessin amb desconeixement del
saldo de la liquidació de 2010 i sense saber que s’acabaria modificant el règim de devolució
dels saldos negatius dels exercicis 2008 i 2009. Aquestes corporacions locals es veuen ara
greument perjudicades respecte d’aquelles altres que, amb infracció de l’obligació de tenir
el pressupost aprovat de l’exercici 2012, aprovin aquest una vegada s’hagin aprovat els
Pressupostos Generals de l’Estat, i per tant puguin recollir totes aquests previsions en els
seus pressupostos sense que els hi sigui d’aplicació la limitació de l’article 12.5.
Entenem que aquest article 12.5, hauria de ser d’aplicació per a situacions de normal
funcionament i per a ingressos puntuals que es puguin produir al llarg de l’exercici, tant en
la previsió com en l’execució del pressupost. Aquesta normalitat, però, no es dona en el cas
de saber les previsions d’ingressos de l’Estat fins al mes de maig de l’exercici en curs amb
el pressupost de l’entitat local de l’exercici ja aprovat, fet que modifica bona part de les
previsions pressupostàries de cada entitat i que obligatòriament cal reajustar.
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Per altra banda, l’article 32, regula el destí del superàvit pressupostari. En el cas de que la
liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es destinarà a reduir el endeutament
net. Aquesta disposició afecta a totes les entitats locals, tinguin l’endeutament que tinguin i
no té en compte si la gestió dels seus recursos financers ha estat adequada o no.
Per tot això i amb l’objectiu d’esmenar aquestes disfuncions, del grups polítics municipals
d’ERC, CIU i PSC-PM de l’ajuntament de Solsona proposen al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
Acords
Primer. Sol·licitar la inclusió en el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat d’una
disposició transitòria que permeti l’aplicació a despeses generals d’aquells ingressos no
previstos en l’actual exercici econòmic que procedeixin de la participació en els tributs de
l’Estat.
Segon. Sol·licitar l’autorització, a aquells ajuntaments que no superin un límit determinat
d’endeutament, per aplicar a despeses generals el resultat positiu de l’exercici.
Tercer. Comunicar aquests acords a les meses del Congrés de Diputats i del Senat, a tots
els grups polítics d’ambdues cambres legislatives, a l’Associació de Municipis de Catalunya
i a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació de Micropobles de Catalunya i al
Parlament de Catalunya.””
Tots els grups municipals es mostren conformes amb la moció presentada, que després de
sotmetre’s a votació queda aprovada per unanimitat.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària actal.

Vist i plau
L'alcalde
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