Ajuntament de Banyoles

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I
L’AJUNTAMENT DE DATA 20 DE MARÇ DE 2017

URGENT

DEL

PLE

DE

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent ¼ de 8 del vespre del dia 20 de març de
2017, es reuneix el Ple, en Sessió Extraordinària i Urgent sota la Presidència de
l’Il·lm. Sr. Alcalde, Miquel Noguer Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde
Srs., Jordi Congost Genís, Ester Busquets Fernández, Lluís Costabella Portella, Jordi
Bosch Batlle i Joana Vilà Brugué i dels Regidors Srs., Pau Comas Balateu, Albert
Tubert Yani, Clàudia Massó Fontàs, Roser Masgrau Plana, David Juan Garganta,
Susanna Cros Bahí, Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Xavier Bosch Pujol,
Alexandra Pazos Massanas, Non Casadevall Sala i Joan Luengo Sala.

Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Norbert Bes Ginesta. Hi
és present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé.

Intervenció del Sr. Alcalde:
Anem a començar aquesta sessió plenària extraordinària i urgent del dia d’avui amb
un únic punt de l’ordre del dia i que és: “l’Expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits: reconeixement d'obligacions exercici 2016; i
modificació de crèdit per l’exercici del 2017”.

L’Alcalde – President, obre l’acte públic i els diu que en primer lloc s’hauria de
votar la urgència d’aquesta convocatòria, d’acord amb la legislació vigent.
El Ple de la Corporació aprova per unanimitat la seva urgència.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONOMICS
1.1.- Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits: reconeixement
d'obligacions exercici 2016; i modificació de crèdit 20/2017.
En data 22 de febrer de 2017 es va aprovar per decret d’Alcaldia la liquidació del
pressupost de l’exercici 2016. Del mateix se’n va donar compte al Ple de
l’Ajuntament en data 27 de febrer de 2017.
Del resultat d’aquesta liquidació se’n deriva un Resultat Pressupostari de
2.030.196,57 euros, un Romanent de Tresoreria per a Despeses General de
1.695.969,50 euros i un càlcul de la capacitat de finançament de 438.512,83 euros.
Dies després de l’aprovació de la liquidació 2016 s’ informa sobre la no inclusió en
el pressupost 2016 de la liquidació dels mesos de maig a desembre de 2016 del
programa EBASP (Equip Bàsic d’Atenció Primària) de l’àmbit del Barri de la Farga
per import de 68.288,45 euros. Dins del pressupost de l’exercici 2016 hi havia
suficient consignació per atendre aquesta despesa. Aquesta liquidació es troba
degudament informada de conformitat per part de l’àrea gestora.
El Consorci de Transport Públic de l’Àrea de Girona –Autoritat Territorial de Mobilitat
ha requerit a aquest Ajuntament (RE 3271/17.03.2016) el pagament de les
quantitats pendents a l’esmentat Consorci del que forma part aquest Ajuntament. A
la data aquest import ascendeix a la quantitat de 109.800,95 euros, segons el
detall següent:
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2014

36.953,77

2015

21.423,59

2016

51.423,59

Total

109.800,95

Aquestes despeses estan degudament acreditades i conformades per les àrees
corresponents, i per tant correspon la seva aprovació.
Vist l’ informe d’intervenció de data 16 de març de 2017.
Atès allò que disposa l’article 60.2 del R.D. 500/90, de 20 d’abril, que aprova el
Reglament Pressupostari.
Atès el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics, es
proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 20/2017 per suplement de crèdit finançat
amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals de 2016.
ESTAT D'INGRESSOS
Partida
11

87000

Denominació

Import (€)

ROM.DE TRESORERIA PER DESP.GRALS.

178.089,40

TOTAL

178.089,40

Denominació

Import (€)

ESTAT DE DESPESES
Partida
32

13400

47000

MOBILITAT. TRANSPORT INTERURBÀ

109.800,95

44

23100

46520

ACCIÓ SOCIAL. TCC-UBASP PRIMÀRIA

68.288,45

TOTAL

178.089,40

Segon.- Aprovar el reconeixement i liquidació de despeses de l’exercici 2016 i
anteriors segons la relació següent i per import total de 178.089,40 euros amb
aplicació a les partides del pressupost 2017 que hi consten, en el moment
d’existència de crèdit disponible:
NIF
S1700049H
S1700049H
S1700049H

P6700010I

Creditor
Consorci Transport Públic
Àrea Girona
Consorci Transport Públic
Àrea Girona
Consorci Transport Públic
Àrea Girona
Subtotal
Consell Comarcal Pla de
l’Estany
TOTAL

Concepte
Pnt.
Aportació
2014
Pnt.
Aportació
2015
Pnt.
Aportació
2016
Maig-Des.
16
UBASP b.FARGA

Import
36.953,77

Aplicació Pressupostària
2017.32.13400.47000

21.423,59

2017.32.13400.47000

51.423,59

2017.32.13400.47000

109.800,95
68.288,45

2017.44.23100.46520

178.089,40

Tercer.- Ordenar el seu pagament d’acord amb el Pla de Disposició de Fons de la
Tresoreria Municipal.
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Intervenció del Sr. Alcalde:
Com saben tots vostès, de la liquidació se’n deriva un resultat pressupostari de
2.030.196,57 euros, un romanent de tresoreria per a despeses general de
1.695.969,50 euros i un càlcul de capacitat de finançament de 438.512,83 euros.
Aquesta xifra és la que serveix per pagar factures d’exercicis tancats anteriors o bé
per inversions financerament sostenibles, o, per tornar a crèdit en el cas que no es
produís cap de les dues.
En aquest cas el que demanem és un acord en dues propostes. Primer, aprovar la
modificació de crèdit 20/2017 per suplement de crèdit finançat amb un romanent
de tresoreria per a despeses generals del 2016, per import de 178.089,40 euros, i,
a aplicar en mobilitat i transport interurbà per 109.800,95 euros. I acció social
UBASP Primària Barri de la Farga que aquest és un tema que ens havia passat el
Consell Comarcal i que nosaltres no haviem tingut a bé comptabilitzar-ho, de
68.288,45 euros.
D’aquí bé aquest Ple Extraordinari i Urgent perquè això s’ha de pagar abans del 30
de març i recuperarem el 50% de la Llei de Barris, per tant, hi haurà un major
ingrés al final de l’exercici. Aquí ho paguem tot amb romanent de tresoreria, però,
recuparem el 50% via Barris. I 109.800,95 euros que són del Consorci de
Transport Públic de l’Àrea de Girona.
I el segon acord seria, aprovar el reconeixement i la liquidació de despeses de
l’exercici 2016 i anteriors segons la relació següent i per import total de 178.089,40
euros, amb aplicació a partides pressupostàries. El pla d’aportació del 2014, del
2015 i del 2016 del Consorci del Transport Públic de l’Area de Girona i del Consell
Comarcal, UBASP – La Farga, per 68.288,45 euros.
Per això, es produeix aquest tema del transport públic, ja ho he explicat en la
comissió informativa, perquè quan va sortir LRSAL aquesta era una questió que se
n’havia de fer càrrec la Generalitat i no l’Administració Local. En tot cas, l’Àrea de
Transport Metropolità de l’Àrea de Girona el diferencial del 85% el paga la
Generalitat i el 15% el paga els ajuntaments. Per tant, si volem aquest transport
públic cada mitja hora a Girona, cada dia, s’han de pagar aquests 50 mil euros i no
els 30 mil euros que tècnicament es va considerar que calia abaixar-ho; però, clar,
aquí hi hauria un risc i, a més, l’acord amb l’Àrea Metropolitana de Transport de
Girona, aquest 15% repartit és el que a l’Ajuntament de Banyoles li tocaria.
Per tant, aquests 178.089,40 euros s’agafarien del romanent de la capacitat de
finançament de 438.512,83 euros i la resta si hi ha inversions financerament
sostenibles, tot i que per les notícies que tenim sembla que aquest any no hi seran.
En tot, no cal perdre l’esperança fins l’ultim moment, perquè sinó hauriem de
tornar anticipadament crèdit d’aquest diferencial abans de final d’any.
I, aquest seria el motiu pel qual fem aquesta sessió plenària; només perquè aquest
tema de Barris s’hauria de pagar abans d’acabar aquest mes de març.
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de l’Expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits: reconeixement d'obligacions exercici 2016; i modificació de
crèdit 20/2017, essent la votació de 14 vots a favor (grups municipals:
Convergència i Unió i Junts per Banyoles) i 3 abstencions (grups municipals: CUP i
ICV-IdB).
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El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.

El Sr. Alcalde aixeca aquesta sessió extraordinària i urgent i els diu que el proper
Ple Ordinari serà, dilluns, dia 27 de març. Moltes gràcies.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 19
h 23 m del vespre, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la
seva constància i efectes, certifico.
L’Alcalde,

El Secretari,
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