ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Identificació de la sessió
Sessió:
Dia:
Hora:
Lloc:
Caràcter:

11/2014
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14.05 h a 14.11 h
Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa
Extraordinari

Assistents
President
Valentí Junyent Torras
Tinents d’alcalde
M. Mercè Rosich Vilaró
Josep Maria Sala Rovira
Antoni Llobet Mercadé
Miquel Davins Pey
Ramon Bacardit Reguant
Joan Calmet Piqué
Regidors i regidores
Sílvia Gratacós González
Maria Olga Sánchez Ruiz
Àuria Caus Rovira
Jordi Serracanta Espinalt
M. Jesús Pérez Alonso
José Luis Irujo Fatuarte
Pere Culell Oliveras
Joan Vinyes Sabata
Xavier Javaloyes Vilalta
Domingo Beltran Arnaldos
Joan Comas Blanch
Albert Pericas Riu
Sebastià Llort Prat
Jordi Masdeu Valverde
Secretària general accidental
Rosa Gomà Batriu
Interventor
Josep Trullàs Flotats
Absents justificats
Ruth Guerrero Rodríguez
Sònia Diaz Casado
Mireia Estefanell Medina
Adam Majó Garriga
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Motivació del caràcter extraordinari de la sessió
Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions relacionades amb el
projecte Manresa 2022 que no poden demorar-se fins a l’exercici 2015. Per la qual cosa,
és convenient iniciar la seva tramitació al més aviat possible i no esperar al proper Ple
ordinari del mes setembre, la qual cosa comportaria demorar l’aprovació de l’expedient de
modificació de crèdits corresponent a aquestes actuacions.

Ordre del dia
1.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

1.1

Regidoria delegada d’Hisenda

1.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm.
16/2014 dins del Pressupost municipal vigent.

Desenvolupament de la sessió
L’alcalde obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència
necessari per iniciar la sessió. Excusa l’assistència de les regidores Ruth Guerrero,
Sònia Diaz i Mireia Estefanell i del regidor Adam Majó.
1.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

1.1

Regidoria delegada d’Hisenda

1.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 16/2014 dins del Pressupost municipal vigent.

La secretària presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 16
de juliol de 2014, que es transcriu a continuació:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2015, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit, a fi i efecte
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient, degudament informat per la Intervenció
municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, per a
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden
demorar fins a l’exercici de 2015.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 16/2014 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
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Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 16/2014 s’exposarà al públic, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin
presentat reclamacions.”
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La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç
i Turisme, informa que el dictamen aprova la creació de partides pressupostàries
extraordinàries i per tant les modificacions de crèdits pertinents per poder fer les
inversions del projecte Manresa 2022 corresponent a aquest any 2014.
Diu que les partides pressupostàries que es creen provenen d’una subvenció del
Departament d’Empresa i Ocupació per un import de 500.000 €, els quals s’han de
gastar entre l’any 2014 i abans del 31 de desembre de 2015, per poder endegar les
actuacions previstes en el Projecte de Promoció Turística Manresa 2022.
Concretament, les partides que es creen ascendeixen a un total de 320.000,00 €,
corresponent una partida de 300.000 € a la millora d’accessos a La Cova i una de
20.000 € per millores a la Capella de Sant Ignasi, procedents de la subvenció. Una
altra partida de 30.000 € és per millorar el camí de la Torre Santa Caterina i la Guia.
Diu que en el pressupost ja hi havia prevista la partida de Promoció Turística, Millora i
adequació d’espais Manresa 2022, la 432.0.627.01, per un import de 60.000 € que
també s’aprofitarà per aplicar-ho a les partides pressupostàries amb les quals es faran
aquestes millores.
En resum, es crea la partida de 320.000 € corresponent a la subvenció rebuda per part
del Departament d’Empresa i Ocupació de 500.000 € que, juntament amb la part que
aportarà l’ajuntament aquest any més la partida pressupostària de l’any vinent, farà un
total d’1.071.156 €, que es gastaran entre els anys 2014 i 2015.
Demana el vot favorable al dictamen.
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El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, manifesta que el
sentit del vot del seu grup municipal serà d’abstenció en la votació del dictamen ja que
es tracta d’un expedient de modificació de crèdits.
El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, demana si podrien
explicar si el dictamen que es porta a l’aprovació del ple tracta d’un canvi de partides.
L’Alcalde diu al regidor Pericas que la senyora Gratacós li explicarà el que demana.

La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç
i Turisme, en resposta a la petició del senyor Pericas, diu que les partides que es
creen són:
- 300.000 € provinents de la subvenció extraordinària rebuda del Departament
d’Empresa i Ocupació, a l’aplicació pressupostària 432.0.619.10, per a la millora dels
accessos a la Cova.
- 30.000 € a l’aplicació pressupostària número 432.0.619.11, per al Camí de la Torre
Santa Caterina-La Guia.
- 20.000 € a l’aplicació pressupostària 432.0.632.03 i 30.000 € també a l’aplicació
pressupostària 432.0.632.03, aquests dos destinats a la Capella de Sant Ignasi
Malalt.
El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, diu que ell
demanava si a l’annex del resum de l’expedient de modificació de crèdit on surten les
transferències de capital, aquestes provenen només de la subvenció o si hi ha algun
canvi de partides.
La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç
i Turisme, li respon que 320.000 € corresponen a majors ingressos corresponents a
la subvenció rebuda del Departament d’Empresa i Ocupació i la resta són canvis de
partides que s’han fet i que ja estaven previstes en el pressupost vigent pel 2014 com
una partida de Promoció Turística.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde, sotmet el dictamen 1.1.1 a votació, i
el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (11 GMCiU i 2 GMPxC) i 8 abstencions (2
GMPSC, 2 GMERC, 3 GMPP i 1 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
Tot seguit, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària accidental, estenc
aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número
............ i correlatius fins el número..........
La secretària acctal.

Vist i plau
L’alcalde
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