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ACTA     DE    LA     SESSIÓ     CELEBRADA     PEL    PLE    EXTRAORDINARI    
DE L’AJUNTAMENT EL DIA  4 DE JUNY DE 2015 
 

 

Vallirana, 4 juny  de 2015. 
 

Al Saló d’actes de la Casa Consistorial es reuneix la Corporació Municipal per celebrar sessió 
extraordinària, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Eva-Maria Martinez Morales ; hi 
assisteixen els següents senyors i senyores, prèviament convocats: 
 
Del Grup PSC-PM 
 
-SRA. ELISABETH ROMERO SALGUERO 
-SR. OSCAR SUÑE MARÍN 
-SR. JORDI URREA CLOS 
-SRA. RAQUEL GARCIA TORRADO 
-SRA. RUTH MORENO SALAZAR 
-SR. JUAN-MANUEL ARRABAL GALISTEO 
 
Del Grup de CiU 
 
-SR. JOSEP ALEMANY  RIGOL 
-SRA. GISSELA RIBERAS BARGALLÓ 
-SR. SALVADOR PI PIÑERO  
-SRA.MARTA DIAZ SEPÚLVEDA 
-SR. TEÒFIL M. GIBERT BERTRÁN 
-SR. DAVID FERRER CANOSA 

 
Del Grup del PP 
 
-SRA. ROSA-MARIA CAMPOS SORRIBES 
-SR. IVAN GARCIA MARTÍN DE MADRID 
 
Del Grup d’ ICV-EUiA-E 
 
-SR. ANTONIO GARCIA I GARCIA 
 
Del Grup d’ESQUERRA 
 
-SR. JORDI MILÀ I EGEA 
 
Assistits  pel Secretari Sr. Pablo Fernández Fernández 
Assistits pel Sr. Javier Goytisolo Marquinez, Interventor Municipal 
 
Oberta la sessió per la Presidència, i un cop comprovada l’existència del quòrum que cal perquè 
pugui ésser iniciada, a les 20 hores, es passa a tractar els assumptes inclosos a l’Ordre del Dia: 
 
 



2 
 

 
 

Nº 1 .- DONAR COMPTE DEL DECRET 226 I 238/2015 DE LIQUIDACIÓ  DEL 
PRESSUPOST 2014. 
 
La Sra. Alcaldessa dona compte del Decret 226 i 238 de Liquidació del pressupost 2014, 
juntament amb els corresponents informes d’Intervenció 

 
 
Nº 2.- DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2015 
D’INCORPORACIÓ DE CRÈDITS COMPROMESOS  
 
La Sra. Alcaldessa dona compte de la Modificació de Crèdit 4/2015 d’incorporació de crèdits 
compromesos, juntament amb l’acord de Junta de Govern de data 13 de maig de 2015 i els 
informes corresponents d’Intervenció. 
 

Nº 3.- PROPOSTA D’ACORD DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS CORRESPONENTS A DESPESES DE L’ANY 2014 

 
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 

Amb motiu del tancament de l’exercici 2014, s’ha detectat la manca de crèdit pressupostari en 
les despeses meritades el 2014 que es relacionen a l’annex I que forma part d’aquest expedient, 
Com ja es va informar amb motiu de l’aprovació de la Liquidació de 2014, el volum de factures 
que es troben en aquesta situació ascendeix a 321.908,65 euros. 
 
Vist l’informe de l’interventor municipal , 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 28 de maig de 2015, 
 
 
NORMATIVA 
 

- Llei de Contractes del Sector Públic. 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament  pressupostari. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

Es proposa al Ple de la Corporació el següent: 
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PRIMER.- Aprovar la relació de factures que figura de forma annexa al present expedient per un 
import total 321.908,65 euros i el corresponent reconeixement extrajudicial de les obligacions 
que se’n deriven, procedents de l’exercici 2014 que s’aplicaran als crèdits del vigent pressupost 
que s’indiquen a la dita relació. 
 
SEGON.- Reconèixer les obligacions que es deriven del punt anterior. 

TERCER.- Ordenar el pagament bancari de les despeses incloses en la relació acomplint allò 

que preveu el principi de prelació de pagaments i el Pla de Disposició de Fons Municipal.  

QUART.- Notificar el present acord al departament d'Intervenció, de Tresoreria. 

No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més convenient 

SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que amb aquests dos punts que van vinculats a tema pressupostari, el vot del 
seu grup serà negatiu, ja que a més a més han de tenir en compte que s’han fet les eleccions i encara no s’han 
presentat el comptes de l’any passat,  ni tant sols està convocada la Comissió Especial de Comptes.  

SRA. ALCALDESSA:  Intervé i respon que el reconeixement de crèdit extrajudicial es habitual, es normal i el 
problema es no fer-ho. Continua dient que una de les coses que si va destacar l’auditoria dels comptes municipals 
del 2010, va ser que no s’havia fet precisament aquest reconeixement i precisament van detectar que amb aquest 
àmbit estarien parlant de quasi  1.349.000 euros de factures que havien passat d’un any a l’altre sense haver 
efectuat aquest tràmit, tal i com marca la normativa. Recorda també que prèviament no existia la figura de 
l’Interventor i per tant no hi havia la feina de intervenció i fiscalització que garantides que els números que 
presentava l’Ajuntament realment fossin clars i contundents. 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de PSC-PM (7 
vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), i PP (2 vots), i els vots en contra de CiU (6 
vots). 
 
 

Nº 4.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5/2015 
MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
FINANÇATS AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERAL I BAIXES 

Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa 

ANTECEDENTS 

Primer.- Amb motiu del tancament de l’exercici 2014, s’ha detectat la manca de crèdit 
pressupostari en les despeses meritades el 2014 que es relacionen a l’annex I que forma part 
d’aquest expedient, Com ja es va informar amb motiu de l’aprovació de la Liquidació de 2014, el 
volum de factures que es troben en aquesta situació ascendeix a 321.908,65 euros. 
 
Segon.- S’ha verificat l’existència d’obligacions derivades dels següents litigis que afecten 
l’Ajuntament i que requereixen finançament: 
 

- Costes processals reconegudes en favor del Sr. Javier Gárate Vázquez al document de 
reconeixement de deute signat el 19 d’agost de 2014, en virtut del qual el 2014 es van 
fer un pagament de 85.000,00 euros pendent d’aplicació pressupostària i al llarg de 2015 
es realitzaran pagaments mensuals de 9.333,23 euros. 
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- Execució judicial ordenada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Barcelona el 29 
d’abril de 2015 obligant l’Ajuntament de Vallirana a abonar la quantitat de 338.745,46 
euros al Sr. Manuel Sánchez Saura en concepte de just i preu derivat d’un procediment 
d’expropiació, així com els interessos legals meritats des del 9 de juliol de 2014, data de 
la sentència el compliment de la qual ara s’exigeix.   
 

- Interessos de demora meritats i derivats de diferents procediments judicials 
 
 

Tercer.- La Diputació de Barcelona, amb l’ànim de contribuir a la recuperació econòmica de les 
entitats locals que li han delegat funcions de gestió i recaptació tributàries, ha renunciat aquest 
2015 al seu premi de cobrança, pressupostat aquest any en 175.000,00 euros, quantitat per tant 
disponible. 
 

Quart.- Vista la sol·licitud de la Cap de Serveis socials de suplementar la partida per al servei 
d’assistència domiciliària en 27.500,00 euros. 

Atès l’informe de l’Interventor Municipal, 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de dat 28 de maig de 2015, 

 
FONAMENTS DE DRET 
 

a) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 

 

Segons l’article 177 del Text Refós de la Llei RHL i el Reial Decret 500/90, quan s’hagi de 
realitzar alguna despesa que no es pugui ajornar fins l’exercici següent i no existeixi crèdit al 
pressupost o sigui insuficient el consignat, es podrà incoar expedient de concessió de crèdit 
extraordinari o de suplement de crèdit, respectivament. Aquesta circumstància ha de quedar 
acreditada a l’expedient. 

Per la seva part, l’article 187 del Text Refós de la Llei RHL dona prioritat en el pagament a les 
obligacions contretes en exercicis anteriors. 

b) Finançament dels crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 

Primer.- El mateix article 177 especifica que aquests crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 
podran ser finançats mitjançant Romanent líquid de Tresoreria, nous o majors ingressos i 
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses no compromeses.  

Segon.- L’aprovació de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera ha modificat el règim d’utilització de la primera d’aquestes fonts de finançament,  el 
Romanent líquid de Tresoreria, dons el seu article 32 obliga a que l’eventual superàvit de la 
liquidació pressupostària es destini a reduir l’endeutament net.  

Cal afegir que l’article 1. Quinze de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de Control del 
deute comercial al Sector Públic, regula que: 
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“1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a las 
Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias: 

a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales 
en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. 
 

b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad 
nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto 
de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición 
adicional primera de esta Ley. 

2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit 
presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad 
nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las 
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio 
anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o 
equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta 
de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con 
proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior. 
 

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe 
señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a 
la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el 
porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que 
sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad 
nacional en dicho ejercicio 2014. 
 

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo 
positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones 
siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos 
efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan 
calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente 
su contribución al crecimiento económico a largo plazo. 
 

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de 
pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere 
el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.” 

Malgrat la ambigüitat del concepte superàvit, s’entén que correspon al Romanent de Tresoreria 
per a despeses generals positiu, considerant però aquests ajustaments que es posin de manifest 
amb motiu de la Liquidació i la disponibilitat reial de la Tresoreria municipal, dons el Romanent 
de tresoreria considera béns (diners) i també drets i obligacions pendents de materialitzar-se. 

Per tant, en aplicació de l’article 1.Quinze 2 a) de la Llei Orgànica 9/2013 de Control del deute 
comercial al Sector Públic, el finançament de les despeses realitzades el 2014 malgrat no tenir 
crèdit pressupostari suficient, pot procedir del Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals 
de 2.246.280,18 euros derivat de la Liquidació pressupostària de 2014. 
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c) Tramitació dels crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 

La esmentada modificació ha de ser aprovada pel Ple i s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la 
Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

PRIMER.- Aprovar els següents crèdits extraordinaris finançats amb Romanent de tresoreria per 
a despeses generals: 

 

Aplicació Denominació Import

444 15101 60900 BRIG. OBRES - INVERSIÓ VIES PÚBLIQUES 52.193,27

444 15500 60900 MILLORES URBANES 5.510,34

611 01100 35200 INTERESSOS DEMORA 20.931,86

Total 78.635,47  

 

SEGON.- Aprovar els següents suplements de crèdits finançats amb Romanent de tresoreria per 
a despeses generals: 

Aplicació Denominació Import

121 92060 22799 SECRETARIA - JURÍDIC - CONTENCIOSOS 196.998,76

128 92600 22200 TELEFONIA FIXA - SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 56.918,47

129 44100 22714 VALLIBÚS - TRANSPORT URBÀ 91.500,00

413 16200 22710 REC.ELIM.TRACT.DE RESIDUS-RECOLL.RESIDUS URBANS 61.386,95

432 15103 62100 ADQUISICIÓ TERRENYS EXPROPIACIONS 338.745,46

 611 92200 22500 IVA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA PENDENT PROURVA 54.399,62

Total 799.949,26  

 

TERCER.- Aprovar els següents suplements de crèdits finançats amb les següents baixes de 
crèdits no compromesos: 

 

Aplicació suplementada Denominació Import

120 92001 62300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 20.200,00

313 23100 22714 BENESTAR SOCIAL - SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA 27.500,00

Total 47.700,00

Aplicació minorada Denominació

432 15105 61900 ALTRES INVERSIONS REPOSICIÓ 20.200,00

611 93400 22708 RECAPTACIÓ - SERVEI DE RECAPTACIÓ 27.500,00

Total 47.700,00  

 

QUART.- Donar trasllat del present acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria municipals. 
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CINQUÈ.- Exposar al públic l’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 que no es presentessin reclamacions, l’acord s’elevarà automàticament a definitiu. En cas 

contrari, el Ple de la Corporació disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 

període d’exposició pública, per resoldre-les.   

No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui mes 

convenient. 

SR.IVAN GARCIA:  Intervé i manifesta que el seu grup votarà a favor perquè no pot entendre que cap Grup 
Municipal pugui votar en contra de fer unes modificacions de crèdit per acomplir sentencies judicials, per augmentar 
les partides de Serveis Socials etc. etc.  
 
SRA. ALCALDESSA:  Intervé i explica que també s’ha fet per tal de poder pagar als proveïdors de forma 
immediata, i creu que tenen l’obligació de fer-ho. Comenta que ja els ha arribat la sentència del tema d’ EXACMUN, 
que era el recaptador privat que abans tenia la gestió de la recaptació municipal i que en aquesta primera instància 
la sentencia ha sigut favorable als interessos de l’Ajuntament. Estan contents amb aquesta sentencia positiva que 
dona la raó a tot el procediment que es va dur a terme. 
 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de PSC-PM (7 
vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), i PP (2 vots), la abstenció de la Regidora de 
CiU Sra. Gisela Riberas Bargalló i els vots en contra de la resta de membres de CiU (5 
vots). 
 

I sense cap més temes a tractar,  la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les  20’58  hores. 
De la que s’estén la present acta, que en dono fe. 
 

 

 

 

 


