EXTRACTE ACTA DE LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2017
ASSISTENTS:
ALCALDE:
Josep M. Cruset Domènech, de
Partit Demòcrata PDeCAT
REGIDORS:
Per Partit Demòcrata PDeCAT:
Xavier Gallego Seuba
Verònica Torres Ferrant
Maria Cros Torrents
Jordi Domingo Ferré
Carles Garcia Jardí
Montse Corts Vilaltella
Sergi Pedret Llauradó
Mireia Massó Ametller
Per Candidatura Unitat Popular:
Pere Campiñez Salas
Roser Torres Sanz

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial
de la vila de Riudoms, essent les dinou hores
i vuit minuts del vespre del dia vint-i tres de
novembre de l’any dos mil disset, sota la
presidència del Sr. Alcalde, Sr. Josep M.
Cruset Domènech, es reuneixen els senyors
que s'esmenten al marge, assistits de la
Secretària-Interventora, per a celebrar la
sessió extraordinària convocada pel dia d'avui
en primera convocatòria. El Sr. Jordi Ortiz
s’incorpora en el moment que es dirà.
Obert l'acte per la presidència, es passen a
tractar l’únic assumpte relacionat a l'ordre del
dia de la sessió, adoptant-se el següent
acord:

Per ERC/AVANCEM/
Acord Municipal:
Jordi Ortiz Boria
Marcel·lí Garriga Masdeu
Secretària
Carmen Alcoverro Beltrán

Ref. PLE 12/17
1/. SORTEIG PÚBLIC PER DESIGNAR ELS MEMBRES QUE HAURAN DE FORMAR
PART DE LES MESES ELECTORALS EN LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE
CATALUNYA QUE TINDRAN LLOC EL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2017.

S’inicia el sorteig en acte públic amb l’assistència del responsable del suport
informàtic, i es procedeix a iniciar el sorteig, utilitzant mitjans informàtics, per a
l’elecció dels membres de les meses electorals per a les Eleccions al Parlament de
Catalunya 2017. Així mateix, s’explica que en aquest procés electoral hi hauran 8
meses electorals.
A fi de donar compliment amb allò que s’indica en els articles 25 i 26.4 de la vigent
Llei Orgànica 5/1985, del règim electoral general, una vegada complertes totes les
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formalitats legals establertes, es procedeix al sorteig públic per a la formació de les
meses electorals que es constituiran el dia 21 de desembre de 2017, amb motiu de
les eleccions al Parlament de Catalunya convocades mitjançant Reial Decret
946/2017, de 27 d’octubre, de convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya i
de la seva dissolució, publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat, de 28 d’octubre de
2017, resultant les persones que s’expressen i per als càrrecs que es detallen i que
s’arxiven en l’expedient administratiu núm. 663/2017.
Els assistents a aquesta reunió hi donen la seva conformitat i acorden trametre la
informació a la Junta Electoral de Zona de Reus, mitjançant la corresponent
certificació acreditativa del resultat.
2/. APROVAR LA INSCRIPCIÓ DE LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRE
AUDITORI CASAL RIUDOMENC COM A SALA EXHIBIDORA DE CINEMA AL
REGISTRE D’EMPRESES AUDIOVISUALS DE CATALUNYA PER A LA
REGULARITZACIÓ DE LES PROJECCIONS DE CINEMA A CÀRREC DE LA
REGIDORIA DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, això que segueix:
Primer.- APROVAR I SOL·LICITAR la inscripció al Registre d’empreses audiovisuals
de Catalunya del Teatre Auditori Casal Riudomenc, de titularitat municipal, per tal
que aquest espai formi part d’aquest registre i això permeti poder-hi programar
d’acord amb els protocols previstos, els projectes de projeccions que la Regidoria de
Cultura, o altra regidoria de l’Ajuntament de Riudoms en qualitat d’organitzador,
disposi d’acord amb els projectes que tingui previstos.
Segon.- FACULTAR al Sr. Alcalde Josep M. Cruset Domènech per tal que en nom i
representació de l’Ajuntament formalitzi la petició i demès documentació necessària
per a l’execució del present acord.
3/. APROVAR LA PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DE SUPERÀVIT EXERCICI 2016
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, regula la destinació del superàvit pressupostari de les Entitats Locals i, a
aquest efectes, s’ha emès informe per l’interventor municipal, el qual consta a
l’expedient i que en l’apartat final conclou el següent:
«CONCLUSIONS
1.- Als efectes del que estableix l’article 12.5 de la LOEPSF, es conclou que la
recaptació no ha superat les previsions inicials d’ingressos no finalistes del
pressupost:
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2.- A l’efecte de determinar la subjecció a l’article 32 de la LOEPSF, es constat que
l’import del romanent de tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2016 en
termes consolidats ha estat de 129.656,72 incloent el RT de l’Ajuntament i el del
OOAA. D’altra banda el superàvit o capacitat de finançament segons el SEC en
termes consolidats a 31/12/2016 ha estat de 1.072.671,80€. A més, el deute viu en
termes consolidats ha estat de 2.617.332,15€, que representa una ràtio del 40,91%.
RTDG 2016 consolidat

129.656,72€

Capacitat de finançament

1.072.671,80€

Deute viu

2.617.332,15€

En conseqüència, l’entitat es troba subjecta a l’article 32 LOEPSF i ha de destinar el
superàvit a reduir el nivell d’endeutament net.
3.- L’import del superàvit a distribuir és equivalent a l’import del romanent de
tresoreria per a despeses generals consolidat, en ésser aquest inferior, del qual es
destinen (d’acord la DA.6a LOEPSF i la nota informativa de tutela financera), els
imports necessaris a finançar els creditors per despeses pendents d’aplicar al
pressupost, els creditors per obligacions pendents de pagaments amb proveïdors
comptabilitzats, els compromisos de despesa assumits per l’existència de
romanents de crèdit incorporables finançats amb fons propis, i a garantir el
compliment del termini legal de pagament a proveïdors.
Superàvit de la liquidació a distribuir

129.656,72€

DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT
Reducció de l’endeutament segons art 12.5 LOEPSF

0,00€

Compromisos de despesa finançades amb fons propis

70.177,29€
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Creditors per obligacions pendents de pagament amb 559.734,78€
proveïdors
Import mínim de reducció d’endeutament segons l’article 32 0,00€
LOEPSF
Import màxim d’inversió financerament sostenible

0,00€

Import de lliure disponibilitat

0,00€

Riudoms, 10 de novembre de 2017. L'interventor «...».»
Per tot això, i vista la proposta del regidor d’Hisenda del dia 15 de novembre de
2017, i el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda i Governació del
dia 20 de novembre de 2017, el Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat de tots
els seus membres, això que segueix:
PRIMER.- Que el superàvit del pressupost de l’exercici 2016 de l’Ajuntament de
Riudoms que ascendeix a 129.656,72 € no s’apliqui, pels motius que s’indiquen en
l’informe de l’interventor municipal dalt indicat, conforme la normativa legal
d’aplicació.
4/. APROVAR LA PROPOSTA DEL 4t EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS
El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot en contra dels Srs. Pere Campiñez i Roser
Torres, amb l'abstenció dels Srs. 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 inicialment un 4t expedient de modificació de crèdits en el
pressupost de l’Ajuntament, de suplement de crèdit, de crèdit extraordinari i de
generació de crèdit, número 583/2017, que cal finançar mitjançant transferències i
baixes dels crèdits de partides de despeses i nous ingressos, del pressupost vigent.
Segon.- Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les
quals la consignació és insuficient o inexistent en el pressupost ordinari actual, cal
tramitar l’expedient de suplement de crèdit, crèdit extraordinari i generació de crèdit
que s’ha de finançar mitjançant transferències i baixes dels crèdits de partides de
despeses, del pressupost vigent, amb subjecció a les disposicions vigents i d’acord
amb el següent detall:

Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
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Partida

Nom

2017/1/011/3100000/01
2017/1/1532/2100000/01
2017/1/171/2100500/01
2017/1/342/2120006/01

Interessos operacions endeutament
Manteniment de carrers
Manteniment parcs i jardins
Reparació,
manteniment
i
conservació
instal.lacions esportives
Inv. Material i equips brigada municipal
Inversions brigada municipal: elements de
transport

2017/1/920/6230000/01
2017/1/920/6240000/01

Total suplements de crèdits :

Consignació Proposta
Consignació
inicial
d’increment definitiva
41.500,00
3.000,00
44.500,00
20.000,00
28.000,00
48.000,00
16.000,00
30.000,00
46.000,00
52.127,43
12.000,00

25.000,00
42.000,00

77.127,43
54.000,00

38.500,00

27.000,00

65.500,00

180.127,43

155.000,00

335.127,43

155.000,00

2/ Crèdits extraordinaris:

Partida

Nom

Proposta de
consignació

2017/1/334/7805000/01
2017/1/337/7806000/01
2017/1/342/6220002/01

Subv.nominativa: Assoc.Colla Sardanista Roses Tardor
Subvenció nominativa: participació ciutadana Llar Jubilats
Inversió ens intal.lacions esportives

500,00
1.000,00
48.000,00
49.500,00

Total altes crèdits :

49.500,00

3/ Generació de crèdits:
Partida

Nom

2017/1/920/2120007/01

Repar., manteniment
Ajuntament

Consignació
inicial
i

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

conservació

Total suplements de crèdits :

50.000,00

15.000,00

65.000,00

50.000,00

15.000,00

65.000,00

15.000,00

Finançament que es proposa:
1/ Baixa de crèdits:
Partida

Nom

2017/1/150/4490000/01

Transferències corrents a l’EPE Riudoms
Gestió
Accions de Dinamització del Nucli Antic
Ajudes al lloguer per a gent jove
Retribucions bàsiques personal lab.fix llar
infants
Retribucions bàsiques personla laboral

2017/1/150/2269920/01
2017/1/231/4800013/01
2017/1/323/1300002/01
2017/1/323/13104/01

Consignació
inicial

Proposta
baixa

de Consignació
definitiva

85.000,00
30.000,00
30.000,00

15.000,00
30.000,00
30.000,00

70.000,00
0,00
0,00

83.681,12
54.247,20

10.000,00
6.000,00

73.681,12
48.247,20
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2017/1/334/4800018/01
2017/1/337/4800045/01
2017/1/912/2330000/01
2017/1/920/12000/01
2017/1/920/12100/01
2017/1/920/13108/01
2017/1/920/13109/01
2017/1/920/4490002/01
2017/1/920/2400000/01
2017/1/924/2270601/01

temporal llar infants
Subv.nominativa: Assoc.Colla Sardanista
Roses Tardor
Subvenció
nominativa:
participació
ciutadana Llar Jubilats
Altres indemnitzacions – assistències a
òrgans col.legiats
Sous del grup A1
Retrib.complementàries – complement
destí
Retribucions bàsiques personal laboral
temporal brigada mpal
Altres remuneracions personal laboral
temporal: brigada mpal
Transferències corrents a l’EPE Riudoms
Serveis
Despeses en publicacions
Prestació servei sistema participació
ciutadana

Total baixes de crèdits :

500,00

500,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

45.000,00
39.447,40

15.000,00
6.500,00

30.000,00
32.947,40

54.377,09

4.000,00

50.377,09

145.695,10

25.000,00

120.695,10

71.783,78

10.000,00

61.783,78

100.000,00
40.968,00

15.000,00
15.000,00

85.000,00
25.968,00

7.300,00

6.500,00

800,00

788.999,69
189.500,00

189.500,00

599.499,69

2/ Transferències de crèdits:
Partida

Nom

2017/1/934/3190000/01

Altres
desp.financeres
com.no disponibilitat

Consignació
inicial

Proposta
baixa

de Consignació
definitiva

préstecs:

Total transferències de crèdits :

5.000,00

3.000,00

2.000,00

5.000,00

3.000,00

2.000,00

3.000,00

3/ Nous ingressos:
Partida

Nom

2017/1/46100/01
2017/1/76150/01

Transferències corrents Diputació
Transferències capital Diputació
element festiu

Total transferències de crèdits :

Consignació
Proposta
Consignació
inicial
d’increment
definitiva
176.031,46
15.000,00
191.031,46
–
8.000,00

12.000,00

20.000,00

184.031,46

27.000,00

211.031,46

27.000,00

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, durant els quals els interessats podran presentar-hi reclamacions. 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.

6

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les vint hores i vint-i-un
minuts 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,

Josep M. Cruset Domènech

La secretària,

Carmen Alcoverro Beltrán
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