
AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
  

 

 

PLE EXTRAORDINARI DE 30 DE DESEMBRE DE 2011 

 

A  2/4 de 5 de la tarda del 30 de desembre de 2011, es constitueix, en sessió 

extraordinària, el ple de l’Ajuntament de Montesquiu, a la Sala de Plens de  la 

Casa de la Vila convocats prèviament per avui a la mateixa hora i presidits per: 

 

L’alcaldessa Sra. Elisabet Ferreres Vergés, del grup d’ERC els regidors 

següents: 

 

Sr. Esteve Sidera Jubany ERC 

Sr. Xavier Soler Llopis ERC 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC 

Sra. Liliana Vilanova Orriols   APM-CUP 

Sr. Josep Salvans Codina   APM-CUP 

Sr. Albert Roma Martí CIU 

 

 

Assistits pel Secretari-Interventor Isidre Llucià Sabarich. S’informa que es 

procedirà a gravar el ple sense que ningú manifesti cap objecció. 

 

Assisteix a aquesta sessió la Sra. Ma Angels Azorin Armela, Secretària 

Interventora de l’Ajuntament de Gurb qui és la persona que realitza la tasca 

d’assessorament de la gestió comptable d’aquest Ajuntament de Montesquiu, i 

que assessorarà en aquesta sessió sobre els aspectes que s’hi tractaran. 

 

Oberta la sessió i declarada pública per la presidència a 2/4 i 5 minuts de 6 de la 

tarda, una vegada comprovada l’existència de quòrum d’assistència necessari es 

procedeix a tractar els punts següents: 

 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

1. Deixar sense efecte l’acord d’aprovació del Compte General de 

l’exercici 2010 efectuada en el Ple de data 22 de desembre de 

2011. 

2. Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdits del pressupost 

vigent a l’exercici del 2011 
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1.- PROPOSTA D’ACORD PER A DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD DEL 

PLE DE DATA 22 DE DESEMBRE DE 2011, D’APROVACIÓ DEL COMPTE 

GENERAL DE L’EXERCICI DEL 2010 

 

En el Ple de data 22 de desembre de 2011 proppassat, es va sotmetre a 

l’aprovació del Consistori el COMPTE GENERAL, d’aquesta Entitat corresponent a 

l’exercici de 2010. 

 

Tanmateix, atès que hi havia presentades dues al·legacions en el tràmit 

d’exposició pública, era preceptiu, tal com estableix 212.3 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, 

tornar a reunir la Comissió Especial de Comptes i emetre un nou informe. 

 

Atès que aquest tràmit no es va practicar, l’aprovació del Compte General 

entraria en contradicció al que estableix la normativa citada. 

 

Atès el que estableix l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 

comú, en relació a la rectificació d’errors, i a la vista del que s’esmenta es 

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

 

Primer.- Deixar sense efecte l’acord d’aprovació del Compte General de 

l’Ajuntament de Montesquiu corresponent a l’exercici econòmic de 2010, integrat 

per, efectuada mitjançant acord del Ple de la Corporació de data 22 de desembre 

de 2011. 

 

Segon.- Incorporar el present acord a l’expedient del Compte General. 

 

 
Intervencions dels regidors/es 
 
En aquest punt de l’ordre del dia, els dos representants del Grup Municipal d’Alternativa per 
Montesquiu – Candidatura d’Unitat Popular (APM-CUP), fan preguntes al respecte d’aquest 
punt i demanen quin serà el procediment que es seguirà: 
 
La Batllessa que es reunirà novament la Comissió Especial de Comptes i posteriorment es tornarà 
a sotmetre al Ple. 
 
Per la seva banda el Regidor del Grup Municipal de CiU presenta un escrit d’esmenes 
corresponent a aquest punt de l’Ordre del Dia. L’esmena és la següent: 
 
Proposta 1 de l’ordre del dia: DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD DEL PLE DE DATA 22 DE DESEMBRE 
DE 2011, D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI DEL 2010 EFECTUADA EN EL PLE 
DE DATA 22 DE DESEMBRE DE 2011. 
 
El grup de CiU volem manifestar el nostre desacord amb el procediment que s’ha dut a terme amb 

aquest expedient tal i com ja hem reflectit en les objeccions i al·legacions presentades contra 
l’aprovació del Compte General de l’exercici de l’any 2010. 
 
Volem remarcar la importància de donar compliment a les obligacions establertes per la normativa 
ja que l’incompliment va en detriment de l’ajuntament i en definitiva del municipi. 
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Aquest era un tràmit del tot previsible i per tant es demostra la manca de previsió de l’equip de 
govern; recordem que el compte general havia d’haver-se aprovat abans de l’1 d’octubre, per 
poder-ho trametre abans del 15 d’octubre a la Sindicatura de Compte i el Tribunal de Comptes tal i 
com exigeix la normativa. 
 
En aquest sentit, i a tall d’exemple un dels requisits que marca el Departament de Governació de 
la Generalitat per poder rebre l’ajuda anual per la retribució de l’alcaldessa és haver presentat 
aquesta documentació en els terminis que fixa la llei, ja que en cas contrari l’ajuda queda 
restringida per incompliment de l’obligació legal de trametre aquesta documentació. 
 

 

 

Procés de votació:  s’aprova per Unanimitat 

 

 

 

 

2.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 01/2011 PER 

TRANSFERÈNCIES 

 

Vist que l’estat d’execució del pressupost fa necessària la modificació de crèdits 

per transferències entre partides, per  l’import i  conceptes que es detalla : 

 
C. oper. Classif.econ. import Concepte 

020 87010 112,67 Romanent 2010 

020 87010 35119,99 Romanent 2010 

020 87000 238,80 Ampliació Residència Els Tells 

020 75004 14.825,55 Subvenció Generalitat 

020 87000 2.991,05 aportació Ajuntament pick-up 

020 45001 1.370,00 Subvenció famílies 

020 87010 36.000,00 Romanent 2010 pista poliesportiva 

020 75005 62.130,00 Pla Director PUOSC 2009 

020 75006 65.167,52 PUOSC clavegueram 

020 87000 3.000,00 Romanent 2010 

020 87000 6.000,00 Romanent 2010 

020 11302 21.000,00 Impost sobre Béns Immobles 

020 31204 6.000,00 Escombraries 

  577.955,58 INGRESSOS 

 

  

 
C. 

oper

. 

S/C Progr. Classif. 

econ. 

Projecte Import Concepte 

050 N 920 22706 2009/2/POU
M/1 

112,67 Poum 

050 N 169 61000  35.119,99 Ampliació Residència Els Tells 

020  169 61000  238,80 Ampliació Residència Els Tells 

020  920 62400  14.825,55 Vehicles 

020  920 62400  2.991,05 Aportació Ajuntament Pick-up 

020  231 48000  1.370,00 A famílies 

050 N 340 62200 2010/2/PIS
TA 3/1 

36.000,00 Pista poliesportiva 

020  920 61004  62.130,00 Pla Director 
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020  920 61003  65.167,52 Clavegueram 

020  011 31000  3.000,00 Interessos bancaris 

020  231 48000  6.000,00 Teleassist. I Llar del Bisaura 

020  231 16000  21.000,00 Seguretat social 

020  920 22706  6.000,00 Estudis i treballs tècnics 

     577.955,58 DESPESES 

 

Vistes les previsions de l’article 179 del Reial Decret  Legislatiu 2/2004 de 5 de 

març, d’aprovació del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, així 

com allò que preveuen els articles 169, 170 i 171 pel que fa al procediment a 

seguir per a l’aprovació d’una modificació de crèdit per transferències entre 

partides. 

 

Es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord : 

 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits 01/2011, per incorporació 

del romanent de tresoreria i transferències entre partides, per l’import i 

conceptes desglossats a la part expositiva d’aquest acord. 

 

Segon.- Exposar aquest acord al públic mitjançant la publicació d’edicte al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauló d’anuncis de l’Ajuntament, 

per tal que durant els 15 dies següents al de la publicació les persones 

interessades hi puguin formular reclamacions. 

 

Tercer.- En cas de formular-se reclamacions, el Ple les resoldrà en el termini 

d’un mes. 

 

Quart.- Transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’haguessin 

formulat reclamacions l’acord d’aprovació inicial esdevindrà automàticament 

definitiu, i es procedirà a publicar l’acord de modificació íntegre al BOP, per a la 

seva entrada en vigor. 

 

 
Intervencions dels regidors/es 
 
En aquest punt de l’ordre del dia, els dos representants del Grup Municipal d’Alternativa per 
Montesquiu – Candidatura d’Unitat Popular (APM-CUP), efectuen diverses preguntes al 
respecte d’aquest punt i demanen informació i que s’expliqui bé el contingut d’algunes de les 
partides. 
 
Es produeix un debat generalitzat sobre el contingut de la modificació proposada, en el que es va 
donant la informació sol·licitada. 
 
Per la seva banda el Regidor del Grup Municipal de CiU presenta un escrit d’esmenes 
corresponent a aquest punt de l’Ordre del Dia. L’esmena és la següent: 
 
Proposta 2 de l’ordre del dia: APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL 
PRESSUPOST VIGENT A L’EXERCICI DEL 2011 
 
Vista la proposta d’acord que ens presenta l’equip de govern, volem manifestar el nostre desacord 
pels següents motius: 

 No disposem de l’informe d’intervenció relatiu a la codificació en el qual es justifiquen les 
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modificacions 
 D’acord amb les dades que consten a la proposta, no entenem amb que consisteix la 

modificació, si es pretén realitzar una transferència de crèdit, o sigui, modificar el 
pressupost de despeses, sense alterar la quantia total de l’estat de despeses o imputar 
l’import total o parcial d’un crèdit a altres partides pressupostaries perquè s’hi incorporen 
romanents de crèdit amb ingressos procedent de l’exercici anterior. 

 Creiem que la proposta d’acord hauria de contar-hi les següents dades per cada partida a 
modificar. 

1. L’import de la previsió inicial 
2. L’import de la modificació 
3. L’import definitiu de la partida 

 

 

 

Procés de votació:  
Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC-AM A favor 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC-AM A favor 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC-AM A favor 

Sra. Glòria Martínez i Rodríguez ERC-AM A favor 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP Abstenció 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP Abstenció 

Sr. Albert Roma i Martí CiU En contra 

 

S’aprova per majoria absoluta (4 vots a favor, 2 abstencions  i 1 en contra) 

 

 

 

I no havent-hi cap més  assumpte a tractar, la Sra. Batllesa aixeca la sessió a 

les 5 de la tarda,  de la que s’estén la present acta. En dono fe. 

 


