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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  373/14 
Caràcter : extraordinària 
Data :  10 de juliol de 2014  
Horari: de 21:05 a 21:17 hores  
Lloc :  Sala de Plens de l’Ajuntament  
 
Hi assisteixen :  
Antoni Guinó Bou 
Josep Lluís Valentí Mompart 
Juan José Martínez González 
Natàlia Figueras Pagés 
Pere Vila Ramos 
Maria del Carmen Fernandez Anello 
Antoni Trincheria Boix 
Fernando Maqueda Ramos 
Josep Maria Ciurana Planas 
Soledad Vega González 
Adrià Ortiz Jurado 
Xavier Roca Carreras 
 
Han excusat la seva assistència: 
José Martínez Herrera 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Ordre del dia: 
 
Punt únic.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdits en el Pressupost General 
de la Corporació aprovada inicialment en data 2 de juny de 2014 i resolució de les 
al.legacions presentades. 
 
Desenvolupament de la sessió. 
 
Punt únic.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdits en el Pressupost 
General de la Corporació aprovada inicialment en data 2 de juny de 2014 i 
resolució de les al.legacions presentades. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ FETS 
 
1. El Ple municipal, en sessió ordinària de 6 de juny de 2013,  va aprovar provisionalment 

expedient de modificació de Pressupost 2014 que constava essencialment de  

- Proposta signada per l’alcalde, motivada amb descripció completa de la modificació : 
fets que la fonamentaven, normes legals d’aplicació i part dispositiva detallada. El 
conjunt complia amb els requisits exigits a l’article 37 del Reial Decret 500/1990 de 20 
d’abril (DP), especialment l’apartat 2 (memòria justificativa). 
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- Informe favorable previ de la Intervenció segons preveu, entre d’altre normes 
d’aplicació, l’art. 177.2 de la Refosa de la Llei reguladora de les hisendes locals 
aprovada per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (RLHL) i l’article 37.3 del 
(DP). 

- Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
 

2. El 6 de juny de 2014 va ser publicat en el BOP de Girona l’edicte previst a l’article 169.1 i 
177.2 de la RLHL i  article 20 del DP. L’expedient va quedar exposat al públic per termini de 
15 dies.. 

 
3. Durant el període d’exposició pública, concretament el 20 de juny, va presentar un escrit de 

reclamació el regidor Josep Martínez Herrera, en nom i representació del Grup municipal 
Socialista.  El reclamant va  assistir a la Comissió Informativa i també a la sessió plenària 
que va aprovar la modificació  

 

4. La secretaria i la intervenció municipals han examinat la reclamació presentada i han emès 
informe conjunt que consta a l’expedient i que conclou que pertoca la inadmissió de l’escrit. 
. 

5. La Comissió Informativa d’Hisenda ha estat convocada per a dictamen d’aquesta proposta. 

 

FONAMENTS JURÍDICS PER A LA SEVA INADMISSIÓ 
 

I.  Per falta de legitimitat 
 

1. Els regidors tenen, òbviament, legitimitat activa per impugnar un acord d’aprovació o 
modificació del Pressupost si han votat en contra. Tanmateix, la legitimació en matèria de 
reclamacions al pressupost és diferent de la que resultaria d’aplicar la legitimació processal 
prevista a la Llei de la Jurisdicció Contenciós –Administrativa. 

 

2. La qüestió és si existeix legitimació per a presentar en via administrativa, emprant el 
tràmit d’exposició pública una reclamació contra un acte d’aprovació provisional 
fonamentada en les mateixes qüestions i reiterant la postura ja manifestada a la Comissió 
Informativa que va dictaminar la proposta, amb l’assistència de tècnics i també manifestada 
al debat plenari previ a la votació i aprovació provisional de la modificació.  

Si un regidor considera que l’acord debatut, votat i aprovat no és ajustat a dret i pot 
concretar els interessos que es vegin afectats, ha de demanar la tutela judicial en via 
contenciosa-administrativa. 

Un regidor té plenes garanties d’accès a l’expedient des de la convocatòria de la Comissió 
Informativa i fins la sessió plenària de debat, votació i aprovació provisional la modificació.  

Per tant, no és admissible emprar les garanties del tràmit d’exposició pública, destinat 
a persones que no han tingut accès a l’expedient per a la repetició del mateix debat i 
votació que va aprovar l’acte reclamat.   

 

II. Per inexistència de cap dels motius taxats establerts per l’article 170.2 de la RLHL  i 
22.2 del DP 

 
1. La reclamació indica un únic motiu d’oposició a la modificació expressat de dues formes: 

a) La modificació no presenta la forma correcta perquè no determina quines són les 
quantitats afectades al llistat definit com a Límit Fons afectats a inversions dins el 
Romanent de Tresoreria de 31/12/2013 
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b) L’expedient no conté memòria d’alcaldia ni d’intervenció on s’especifiqui la situació i 
destí d’aquests fons afectats. 

2. Contra  els acord plenaris d’aprovació o modificació provisional del Pressupost, de 
conformitat amb l’article 170.2 de la RLHL i 22.2 del DP, únicament poden presentar-se 
reclamacions pels motius següents: 

 

a) Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts a la llei. 

b) Per no contemplar el crèdit necessari per complir les obligacions exigibles a l’entitat 
local en virtut de precepte legal o qualsevol altre títol.  

c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació a les despeses 
pressupostades o bé d’aquestes en relació a les necessitats per a les quals estigui 
previst. 

Si algun aspecte de les reclamacions que es presentin no és expressament resolt 
caldrà considerar-lo denegat d’acord amb el DP.  

3. De la lectura de la reclamació podria semblar que el supòsit emprat és el de l’apartat 2.a) 
anterior, és a dir, el de no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits 
establerts a la llei.  

La proposta, però, a més de complir els requisits legals d’aplicació, explicava els ingressos 
afectats a finançament d’inversions provinents del Romanent de Tresoreria de 31/12/2013. 

 
Com reprodueix literalment la reclamació : 

“Limit dels fons afectats a inversions dins el Romanent de Tresoreria 31/12/2013” 
 

És precisament aquesta explicació la que resulta ser objecte de reclamació, quan es tracta 
d’una incorporació que garanteix el seguiment de les dades d’execució pressupostària i 
ajust de la despesa. 
 
En definitiva, es tracta d’una incorporació en compliment dels articles 6.1, 11.4 i 18.1 de la 
llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril..   

Estrictament, tant la RLHL com el DP estableixen que s’incorporaran com annexos els 
plans i programes d’inversió que puguin existir, sense que s’estableixi cap obligació de 
confeccionar-los. Durant la comissió Informativa el regidor responsable d’obres va facilitar 
informació escrita suficient sobre els projectes en curs. 

Cal inadmetre a tràmit el present motiu, ja que no és cap dels motius taxats establerts per 
l’article 170.2 de la RLHL i 22.2 del DP. 

 

III. INFORMACIÓ que s’anirà incorporant als documents d’execució del Pressupost. 
 

El Ple aprova el marc pressupostari amb el nivell d’especificitat de la seva estructura dins els 
límits que determina la llei. Les prioritats i execució de projectes d’inversió, respectant el 
pressupost aprovat pel plenari, correspon a l’alcalde i govern municipal. 

Amb independència de la reclamació presentada i la seva admissió o inadmissió, de 
conformitat amb l’article 6.1 de la LOEPSF els documents d’execució del Pressupost 2014 
registren  informació de detall sobre els projectes d’inversió i especialment sobre els següents: 
  

Finalització Biblioteca Municipal 

Expropiacions finques darrere Camp d'en Cinto 

Obra  vial accès nou cementiri 

Millora rotonda escoles 
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Reforma edifici antiga Biblioteca 

Nou dipòsit Mas Altaba 

Substitució col·lector aigües residuals Riera Torderola 

Arranjament del parc del Camp d'en Cinto 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Inadmetre la reclamació amb Registre d’entrada 1902 de 20 de juny 2014,  única presentada 
contra l’acord plenari de 2 de juny de 2014 d’aprovació provisional de l’expedient de Modificació 
de Pressupost 2014 núm 3, el qual queda  aprovat definitivament.” 
 
 
El Sr. Ortiz diu que no està d’acord en què s’argumenti manca de legitimitat per 
inadmetre la reclamació ja que un regidor té legitimació per presentar reclamacions. 
 
El Sr. Roca diu que hi està d’acord i afegeix també que, tal i com s’exposa en la 
reclamació, l’acord de modificació hauria de detallar les inversions que s’hi esmenten. 
 
La Sra. Vega diu que és un tema de bones pràctiques comunicatives aportar tota la 
documentació en els acords i comunicar-la a tots els grups amb suficient antelació. 
 
El Sr. alcalde creu que l’ acord que es proposa està ben fonamentat i s’ajusta al què 
està previst per la normativa. 
 
Finalment, es sotmet a votació la proposta d’acord més amunt transcrita, amb el 
resultat següent: 
 
- NOU vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Vila, el Sr. Ciurana, el Sr. Valentí, la Sra. 

Figueras, la Sra. Fernández, el Sr. Trincheria, el Sr. Maqueda i el Sr. Joan Josep 
Martínez. 

- TRES vots en contra, del Sr. Roca, el Sr. Ortiz i la Sra. Vega. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent l’hora 
indicada a l' encapçalament, de la qual s’estén la present acta, del que jo el Secretari 
certifico. 
 
Vist i Plau,  
L’Alcalde,                                                                    El Secretari 
 
 
 
 
Antonio Guinó Bou 


