
EXTRACTE ACTA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

DEL DIA 2 DE DESEMBRE DE 2016

ASSISTENTS  :  

ASSISTENTS  :  

ALCALDE:
Josep M. Cruset Domènech, de
Convergència Democràtica
de Catalunya

REGIDORS:
Per Convergència Democràtica
de Catalunya:
Xavier Gallego Seuba
Verònica Torres Ferran
Maria Cros Torrents
Jordi Domingo Ferré
Carles Garcia Jardí
Montse Corts Vilaltella
Sergi Pedret Llauradó
Mireia Massó Ametller

Per Candidatura Unitat Popular:
Pere Campíñez Salas
Roser Torres Sanz

Per ERC/AVANCEM/
Acord Municipal: 
Jordi Ortiz Boria 
Marcel·lí Garriga Masdeu

Secretària:
Carmen Alcoverro Beltran

       Ref.  PLE  13/16

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial
de la vila de Riudoms, essent les vint hores i
trenta  minuts  del  vespre  del  dia  dos  de
desembre  de  l’any  dos  mil  setze,  sota  la
presidència del  Sr.  Alcalde,  Sr.  Josep Maria
Cruset Domènech, es reuneixen els senyors
que  s'esmenten  al  marge,  assistits  de  la
Secretària-Interventora,  per  a  celebrar  la
sessió extraordinària i  urgent convocada pel
dia d'avui en primera convocatòria. 
 
Obert l'acte per la presidència, es passen a
tractar els assumptes relacionats a l'ordre del
dia  de  la  sessió,  adoptant-se  els  següents
acords:

1/. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA

El Sr. Alcalde explica que el caràcter extraordinari i urgent ve fixat bàsicament per
dos punts, però principalment per un d’ells, que és el de la modificació de crèdits,
que  comporta  la  modificació  d’unes  partides  pressupostàries  necessàries  abans
d’acabar l’exercici pressupostari del 2016, i per això, la necessitat de la urgència de
la convocatòria del Ple en el dia d’avui.
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Per  la  qual  cosa,  se  sotmet  a  votació  la  ratificació  de  la  urgència  de  la  sessió
plenària 

D’acord  amb allò  que disposa l’article  79 Real  Decret-Llei  2568/1986,  de  28 de
novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim
jurídic  de  les  entitats  locals,  i  l’article  46.2.b)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,
reguladora  de  les  bases  de  règim  local,  se  sotmet  a  la  ratificació  del  Ple  de
l’Ajuntament la convocatòria de la sessió d'avui amb caràcter extraordinari i urgent.

El Ple de l’Ajuntament acorda, una vegada vistos els fets que motiven la urgència,
amb els vots en contra dels Srs. Pere Campiñez i Roser Torres, i amb el vot a favor
dels  Srs.  Xavier  Gallego,  Verònica  Torres,  Maria  Cros,  Jordi  Domingo,  Carles
Garcia, Montse Corts, Sergi Pedret, Mireia Massó, Jordi Ortiz, Marcel·lí  Garriga i
l’Alcalde-President, aprovar ratificar la urgència de la sessió plenària.

2/. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL
PLE QUE VA TENIR LLOC EL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2016

En relació amb l’acta de la sessió anterior s’ha fet arribar una observació per part del
regidor d’Hisenda, Sr.  Jordi  Domingo, en el  primer full  on hi  figura la data de la
sessió plenària que hi diu «3 de març de 2016» hauria de dir «3 de novembre de
2016».

Per disposar tots els presents d’una fotocòpia de l’acta de la sessió anterior que va
tenir lloc el dia 3 de novembre de 2016, se n’omet la lectura i el Ple de l’Ajuntament
acorda, amb l’abstenció dels Srs. Pere Campiñez i Roser Torres, i amb el vot a favor
dels  Srs.  Xavier  Gallego,  Verònica  Torres,  Maria  Cros,  Jordi  Domingo,  Carles
Garcia, Montse Corts, Sergi Pedret, Mireia Massó, Jordi Ortiz, Marcel·lí  Garriga i
l’Alcalde-President, aprovar el contingut de l’acta del dia 3 de novembre de 2016
amb la correcció de l’esmena material.

3/.  RATIFICACIÓ  D’INCLOURE  A L’ORDRE  DEL DIA L’APROVACIÓ  DEL 2n
EXPEDIENT  DE  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDITS  DEL  PRESSUPOST  DE
L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2016

El Sr. Alcalde explica que aquest punt decau de l’ordre del dia perquè hi figurava en
el moment de la convocatòria del Ple, perquè encara no s’havia celebrat la Comissió
Informativa d’Hisenda, i per tant, en el cas que aquesta no s’hagués celebrat per
alguna  raó,  el  poder  tractar  aquest  punt  en  el  ordre  del  dia  hauria  implicat  la
ratificació de la seva inclusió prèviament. Donat que en el moment de la celebració
del Ple ja hi ha el dictamen previ de la Comissió Informativa, per tant, aquest punt no
és necessari i no cal tractar-ho. Per tot això, no se sotmet a consideració del plenari.
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4/.  APROVACIÓ  DEL  2n EXPEDIENT  DE  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDITS  DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2016

El Ple de l’Ajuntament acorda amb, amb el vot en contra dels Srs. Pere Campiñez,
Roser Torres, Jordi Ortiz i Marcel·lí Garriga, i amb el vot a favor dels Srs. Xavier
Gallego, Verònica Torres, Maria Cros, Jordi Domingo, Carles Garcia, Montse Corts,
Sergi Pedret, Mireia Massó i l’Alcalde-President, això que segueix:

Primer. Aprovar un segon expedient de modificació de crèdits en el pressupost de
l'Ajuntament per a l'exercici de 2016, de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari
número 2/2016, i  que es finança mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions
pressupostàries del pressupost vigent de la corporació.

Segon. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les
quals la consignació és insuficient i inexistent en el pressupost vigent, cal tramitar
l’expedient  de  suplement  de  crèdit  i  crèdit  extraordinari  que  s’ha  de  finançar
mitjançant baixes de crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la
corporació i amb subjecció a les disposicions vigents.

Tot  seguit  es  detallen  les  aplicacions  objecte  d’aquesta  modificació  i  la  seva
justificació en quant a la seva necessitat de dotar-les.

Despeses que cal finançar:

1. Suplements de crèdit:

Les aplicacions pressupostàries que es proposen es doten de major crèdit atès que
s’han de realitzar i el crèdit existent és insuficient, segons detall: 

Aplicació pressupostària Nom
Consignació

inicial
Proposta

d'increment
Consignació

definitiva

2016/1/011/9130000/01 Amortització de préstecs a llarg termini 463.845,00 € 47.000,00 € 510.845,00 €

2016/1/454/2100600/01 Reparació i conservació camins municipals 15.000,00 € 10.000,00 € 25.000,00 €

2016/1/920/6190200/01 PEIM – Adequació edificis municipals i espais públics 25.819,32 € 12.000,00 € 37.819,32 €

Pel que fa al capítol 9, se suplementa per la quantia necessària per tal de fer front a
la totalitat de la despesa derivada de l’amortització d’endeutament, i en justificació a
la prioritat absoluta prevista en l’article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

Pel que fa a les dues aplicacions restants, se suplementa la de manteniment de
camins,  que  també  s’hi  apliquen  les  despeses  de  neteja  de  rieres,  ateses  les
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necessitats  de  manteniment  que  van  sorgint  durant  l’any  i  també  pels  treballs
derivats de les pluges i que s’han hagut de fer també treballs de neteja.

D’altra banda, es dota de més crèdit l’aplicació en relació a les obres incloses en el
projecte  del  PEIM,  Pla  Especial  d’Inversions  i  Manteniment de  la  Diputació  de
Tarragona, motivada principalment, per les despeses no previstes del trasllat dels
armaris elèctrics que hi havia dins l’àmbit d’actuació.

2. Crèdits extraordinaris:

Les aplicacions pressupostàries que es proposen es doten de crèdit atès que s’han
de realitzar les despeses que s’hi preveuen i el crèdit és inexistent, segons detall: 

Aplicació pressupostària Nom Proposta de consignació

2016/1/150/7804000/01 Subvenció nominativa : obres restauració Capella Santíssim 3.400,00 €

2016/1/1532/6190300/01 Obres millora voreres Avda. De Reus 2a. fase 15.100,00 €

2016/1/341/4800000/01 Subvenció nominativa Consell Esportiu del Baix Camp 800,00 €

Pel que fa a la subvenció nominativa, ve donat que l’edifici de l’Església de Sant
Jaume de Riudoms té la categoria de Bé d’Interès Local i actualment s’està tramitant
la catalogació com a  Bé Cultural d’Interès Nacional. Donada la important actuació
que s’està portant a terme per la recuperació de la Capella del Santíssim, la qual
forma  part  d’aquest  edifici.  Es  determina  que  és  necessària  la  col·laboració
econòmica  per  part  de  l’Ajuntament  de  Riudoms  mitjançant  una  subvenció
nominativa.

En relació a l’aplicació pressupostària 1532/6190300, la necessitat ve donada atès
que  a  l’avinguda  de  Reus  s’hi  han  portat  a  terme  les  obres  de  conservació
manteniment corresponents al programa de la Diputació de Tarragona conegut amb
el nom de  Pla Especial d’Inversions i Manteniment. I es preveu aquesta actuació
atès que en l’entorn d’aquest espai les voreres també estan en mal estat.

I per últim, la subvenció nominativa al Consell Esportiu del Baix Camp, per al curs
2016/2017,  subvenció  no  prevista  inicialment  en  el  pressupost  de  l’Ajuntament
d’aquest exercici i que ja es venia donant en exercicis anteriors amb l’objecte de
donar  suport  a  les  activitats  de  caire  esportiu  que  desenvolupa  dins  dels  Jocs
Esportius del Baix Camp, Esport + Baix Camp, Natació a la Comarca, Trobades de
primària  i  secundària  i  promoció  poliesportiva,  entre  d’altres,  en  els  quals  hi
participen centres i col·lectius del municipi de Riudoms.

Finançament que es proposa:

Baixes de crèdits totals o parcials de les següents aplicacions pressupostàries, atès
que no es troben en cap cas compromeses, les dotacions pressupostàries s’estimen
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reduïbles sense què, en cap cas, perjudiqui el normal funcionament o prestació del
servei.

En relació a l’aplicació 311/4650000, aquesta transferència preveia la despesa en
concepte de l’import a liquidar al Consell Comarcal de l’import anual del conveni pel
servei de recollida, alberg i manutenció d’animals. Atès que aquest servei finalment
es va adjudicar mitjançant un contracte menor, aquesta despesa s’estima que és
reduïble en la seva totalitat.

Pel que fa a la resta d’aplicacions pressupostàries, i en el mateix sentit, la previsió
inicial en el pressupost és molt més superior a la despesa que es preveu executar.

Aplicació pressupostària Nom Consignació inicial
Proposta a la

baixa
Consignació definitiva

2016/1/311/4650000/01 Transferències cts. Consell Comarcal 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 €

2016/1/912/2330000/01
Altres  indemnitzacions  assist.  òrgans
col·legiats

55.000,00 € 14.000,00 € 41.000,00 €

2016/1/920/16000/01 Quotes seguretat social 281.336,80 € 59.300,00 € 222.036,80 €

2016/1/920/2400000/01 Despeses de publicacions 40.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 €

Tercer. Exposar al públic aquest 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  presentin  reclamacions,  l’acord  serà  ferm.  En  cas
contrari,  el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.

5/. APROVAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE LES
SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE

El  Ple  de  l’Ajuntament  acorda  amb,  amb l’abstenció  dels  Srs.  Pere  Campiñez  i
Roser Torres, i amb el vot a favor dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria
Cros,  Jordi  Domingo,  Carles  Garcia,  Montse  Corts,  Sergi  Pedret,  Mireia  Massó,
Jordi Ortiz, Marcel·lí Garriga, i l’Alcalde-President, això que segueix:

Primer. Modificar la data de celebració de les sessions ordinàries del Ple, i indicar
com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, el tercer dijous
dels  mesos  imparells/senars (gener/març/maig/juliol/setembre/novembre) a  les
19.00 hores. 

Segon. En cas que el dia assenyalat fos festiu, es traslladarà al primer dia feiner
següent.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’alça la sessió a  les vint-i-una hores  del
vespre del dia i en el lloc indicats al començament, de la qual s’estén aquesta acta,
que signa l’alcalde, amb mi, la secretària, que certifico.

L'alcalde,                                                   La secretària,

     Josep M. Cruset Domènech       Carmen Alcoverro Beltrán
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