
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ESBORRANY  DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRA DA PER L'EXCM. PLE 
DE L'AJUNTAMENT EL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2010 
 
 
A la Vila d'Artés, el dia nou de setembre de dos mil deu, essent les vint hores i trenta minuts, al 
saló de sessions de la Casa de la Vila, sota la Presidència del sr. Alcalde, en Damià Casas i 
Herms i assistits per mi, la sotasignada Secretària d'aquest Ajuntament, na Montserrat Bach i 
Pujol, es reuneixen els Tinents d'Alcalde na M. Carme Vila i Biosca, en Roger Genescà i 
Campí, n’Enric Fonts i Illa i en Domènec Baró i Bach i els regidors/es na Montserrat Morell i 
Fonts, en Ramon Martínez i Pareja i en Josep M. Camprubí i Salvó, en Josep Candàliga i 
Freixa, en Jordi Torras i Llort, na Pilar Valiente i Ballesteros, na M. Àngels Crusellas i Serra i na 
M. Carme Rienda i Salado, a l'objecte de celebrar sessió ordinària, prèviament convocats per 
avui.  
Assisteix al Ple l’Interventor n’Albert Vilajoana i Español. 
El Sr. President obre l'acte i s'entra a conèixer els afers inclosos en l'ordre del dia d'avui. 
 
 
LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
La Secretària llegeix l’acta de la sessió anterior que va ser aprovada per unanimitat i sense cap 
esmena. 
 
 
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ LLAR D’INFANTS 

Vista la Resolució EDU/2267/2010, de 7 de juny   , publicada en el DOGC número 5667 del dia  

9 de juliol de 2010 , per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de  

llars d’infants  per al curs 2.009-2010. 

Vist que tal com estableix l’annex d’aquesta Resolució s’atorga a la llar d’infants 

d’Artés una subvenció per un ’import de  201.600,00  euros. 

L’Ajuntament en ple, per unanimitat, acorda: 

Primer.-  Acceptar la subvenció concedida a la Llar d’infants  pública  (08061130  EEI d’Artés) 

per un import de  201.600,00  euros per al curs 2.009-2.010. 

Segon.- Traslladar el present acord a la Direcció General de  Recursos del  Sistema  Educatiu 

del Departament d’Educació  de la Generalitat de Catalunya. 



 

APROVACIÓ D’OBLIGACIONS DE DESPESES ADQUIRIDES DURA NT ELS EXERCICIS 

2009 PER IMPORT DE 36.731,28 EUROS. 

 

Seguidament es dóna compte del Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda que diu el 

següent: 

 “Atesa l’existència de factures que figuren a la relació annexa per import de 36.731,28 euros, 

corresponents al subministrament d’aigua (inversions) acreditats per l’empresa Sorea, S.A. com 

a conseqüència de la realització de despeses sense consignació pressupostària pel conjunt de 

la despesa, i d’acord amb l’annex que s’adjunta al present. 

Aquestes factures han estat degudament conformades per la regidoria corresponent i 

reuneixen els requisits adients per pagar-les i, per tant, és procedent que la Corporació les 

aprovi i reconegui el crèdit que representa. 

 

En l’article 18è. de les Bases d’execució del pressupost relatiu als requisits previs a l’aprovació 

de les factures, estableix que hauran de ser conformades pel regidor o  cap de servei 

corresponent així com fiscalitzades prèviament per la Intervenció. 

 

Atès l’article 173 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, respecte de l’exigibilitat de les obligacions 

prerrogativas i limitació dels compromisos de despesa i, en concret, l’apartat cinquè de 

l’esmentat precepte, que estableix que no es podran adquirir compromisos de despesa per 

quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats en l’estat de despeses. 

 

Atès l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I 

del títol sisè del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refòs de 

la Llei reguladora de les hisendes locals, i article 50 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

entitats locals, sobre la competència del Ple de la Corporació pel reconeixement extrajudicial de 

crèdits, quan no existeixi consignació. 

 

Atès que el dèficit produït serà finançat amb els crèdits de l’exercici 2010, i per tant restarà 

condicionat el seu pagament a la consignació efectiva del pressupost vigent, resultant que hi ha 

suficient crèdit a les partides corresponents. 

Aquesta Comissió  proposa  al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- RECONÈIXER a favor de Sorea, S.A., les factures de la qual figuren a la relació 

annexa, per import total de 36.731,28 €, corresponents al servei de subministrament d’aigua ( 

inversions), ja que es tracta de prestacions efectivament realitzades i conformades 



oportunament pel tècnic i regidor de l’àrea, als efectes d’imputar-les a les partides del 

pressupost de 2010. 

Segon.- Comunicar el present acord als serveis afectats” 

El Ple, per unanimitat, va aprovar l’anterior Dictamen. 

 
 
APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 7/10 
 
Seguidament es dóna compte del Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda que diu el 
següent: 
 
“Relatiu a l’exp 7/10 de modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant 
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit   

ANTECEDENTS 
Vist que l’ article 177 del RD 2/2004, pel qual s’ aprova el text refós de la llei d’ hisendes locals, 
estableix que quan s’ hagi de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’ exercici 
següent i no existeixi en el Pressupost de la Corporació crèdit o aquest sigui insuficient, el 
President de la mateixa ordenarà la incoació d’ expedient de crèdit extraordinari, en el primer 
cas, o de suplement de crèdit en el segon. 
Atès que el mateix article 177, en l’ apartat 4, estableix que l’ esmentat expedient podrà 
finançar-se, entre d’ altres, amb càrrec baixa de crèdit d’ altres partides. 
I atès el que estableix el mateix article 177, així com l’ article 8 de les bases d’ execució del 
Pressupost de la Corporació per l’ exercici 2010, el present expedient haurà de sotmetre’s a 
l’aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els 
Pressupostos. 
Vist l’informe favorable de la Intervenció de data 6 d’ agost de 2010. 
Aquesta Comissió sotmet a l'aprovació del Ple, proposant l'adopció dels següents 

ACORDS 
PRIMER.- AUTORITZAR l’ expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb  
baixa de crèdit de partides de despesa per un import total de 16.012,00 euros. 
SEGON.-APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit números 7/2010, dins el 
Pressupost vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que es  modifiquen, i el mitjà  
o recurs que s'utilitza per finançar l'augment que es proposa, en la forma que es detalla tot seguit: 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 
155 76101 Pas vianants BV-4512 4.500,00 
340 62300 Inversió maquinaria 3.500,00 
       TOTAL           8.000,00 Eur  
SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
164 62200 Inversió cementiri 3.150,00 
331 62300 Reforma bilbioteca 4.112,00 
920 62500 Mobiliari 750,00 
       TOTAL      8.012,00  Eur 
FINANÇAMENT 
BAIXA CRÈDITS DESPESES 
155 21000 Conservació vies públiques 8.000,00 

330 21300 Manteniment instal.lacions culturals 4.012,00 
920 22706 Estudis i treballs tècnics 4.000,00 
       TOTAL            16.012,00  Eur 



TERCER.- De conformitat amb allò que disposa l'article 177 en relació amb el 169 del Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 2/2004, de 5 de 
març, l'expedient s'exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant 
quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions 
davant el Ple de la Corporació, i es considerarà definitivament aprovat si durant el termini 
esmentat no s'haguessin presentat reclamacions.” 
Seguidament se sotmet a votació l’aprovació de l’anterior acord: 

Voten afirmativament: en Damià Casas i Herms, en Domènec Baró i Bach, n’Enric Fonts i Illa,  

en Roger Genescà i Campí, na Carme Vila i Biosca, en Ramon Martínez i Pareja i en Josep M. 

Camprubí i Salvó i na Montserrat Morell i Fonts. 

S’abstenen en Josep Candàliga i Freixa, en Jordi Torras i Llort, na Pilar Valiente i Ballesteros, 

na M. Àngels Crusellas i Serra i na M. Carme Rienda i Salado. 

Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 5 abstencions,  per majoria s’aprova l’anterior Dictamen de 

la Comissió Informativa d’Hisenda. 

 
 
APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7, REGU LADORA  DE LA TAXA 
PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
A continuació es dóna compte del Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, en el qual 
proposa al Ple la necessitat de l’aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 7, 
reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius i per tant els següents 
acords: 
Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la 
taxa per l’expedició de documents administratius, amb el següent contingut: 
Drets d’examen: 45,00 euros 
Segon.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la província.  Transcorregut el termini d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat. 
Tercer.-  Publicar en el Butlletí Oficial de la província l’acord definitiu un cop transcorregut el 
període d’exposició pública. 
Quart.-  Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya l’anterior acord 
de modificació de l’Ordenança Fiscal núm.7, un cop s’hagi aprovat definitivament, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 2) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de 
funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i 
Finances. 
Cinquè.-  La modificació de l’Ordenança fiscal núm.7 entrarà en vigor a partir de la publicació 
de l’acord d’aprovació de la mateixa i regirà mentre no se n’acordi la seva derogació o 
modificació. 
- El grup del PSC-PM i el grup del GUA-AM consideren que l’import és excessiu i que no hauria 
de ser el mateix import per a totes les categories de funcionaris i personal. 
Seguidament se sotmet a votació l’aprovació dels anteriors acords: 

Voten afirmativament: en Damià Casas i Herms, en Domènec Baró i Bach, n’Enric Fonts i Illa,  

en Roger Genescà i Campí, na Carme Vila i Biosca, en Ramon Martínez i Pareja i en Josep M. 

Camprubí i Salvó i na Montserrat Morell i Fonts. 



Voten en contra en Josep Candàliga i Freixa, en Jordi Torras i LLort i na Pilar Valiente i 

Ballesteros. 

S’abstenen na M. Àngels Crusellas i Serra i na M. Carme Rienda i Salado. 

Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 3 vots en contra i 2 abstencions,  per majoria s’aprova 

l’anterior Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda. 

 
 
DONAR COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL I DECRETS  
 
Donant compliment d’allò que assenyala l’article 46.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local, modificada per Llei 11/1999, de 22 d’abril, sobre activitats de 
control del Ple, es dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local  fins l’Acta 
núm. 29. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió essent les vint-i-una hores i quinze 
minuts, de la qual s'estén la present Acta que signen amb mi tots els assistents.  Certifico. 


