
  

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
Data: 5 D’ABRIL DE 2017 

 
A C T A 

 
CONVOCATS: 
 
Alcalde-President: Sr.  Joaquim Mateu Bosch (PIA) 
 
Regidors: Sra. Marta Vives Albertí (PIA) 

 Sra. Sílvia Gómez Mestres (PIA) 
 Sr. Josep Pinsach Riera (ERC-AM) 
 Sra. Carme Simon Figueras (ERC-AM) 
 Sra. Montse Belmar López (CiU)    
 Sr. Jordi Bohigas Maynegre (UMdC) 
                     
Secretari:  Sr. Ignasi Prádanos Duran 
 
A Aiguaviva, a cinc d’abril de 2017. 
 
A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim 
Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, amb 
l’assistència de tots ells amb l’excepció del sr. Josep Pinsach (ERC-AM) que excusa la 
seva presència per motius personals, i la regidora sra. Belmar (CiU), que s’incorpora al 
tercer punt de l’ordre del dia.  
 
A les 20 hores, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i 
debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia: 
 
 
1.- ACORD APROVACIÓ EXPEDIENT SUPLEMENT DE CRÈDIT 3/2017. 
 
Atès que es preveu la licitació per adquirir la compra d’una furgoneta elèctrica per a 
l’ús de la brigada municipal, per substituir el vehicle Nissan Patrol (any matriculació 
1996) a causa del seu desgast i antiguitat, per un import de 25.800€ (IVA inclòs), i 
que a la partida pressupostària 2017.920.62400 “compra vehicle municipal” no es 
disposa de crèdit suficient per afrontar dita despesa;  
 
Atès l’expedient que s’adjunta la proposta. 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de suplement de crèdit SC 3/2017 del 
pressupost de despeses de la Corporació, finançat amb Romanent de tresoreria 
general  el detall del qual és el següent: 
 
 
Prog Eco.  Import 
920 62400 Crèdit inicial compra vehicle municipal  19.869,00€ 
  import modificació de crèdit proposada 5.931,00€ 
  TOTAL PARTIDA 25.800,00€ 

 
 



  

 
 
 
SEGON.- 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. 
 
TERCER.- En cas de no presentar-se 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. 
 
QUART.- PUBLICAR, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat, 
resumit per capítols, al BOP i al tauler d' anuncis. 
 

 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
2.- ACORD APROVACIÓ EXPEDIENT RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDIT REJ01/2017. 
 
Atès que existeixen obligacions procedents d’exercicis tancats pendents de reconèixer 
i liquidar segons s’acredita en l’Informe de Regidoria de 27 de març de 2017; 
 
Vist  l’informe de la Intervenció municipal de data 28 de març en el qual s’acredita 
l’existència de crèdit suficient i adequat per fer front a les esmentades obligacions  així 
com la idoneïtat del present procediment; 
 
De conformitat amb l’article 60.2 del RD 500/ 1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol I del títol VI del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, el qual estableix la competència del ple per l’aprovació dels expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits; 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.- Sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de la 
realització de despeses al marge del procediment legalment establert, aprovar 
l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 01/2017 per un import 
total de 27.798,61€, el qual comprèn les següents despeses procedents d’exercicis 
tancats: 
 

DATA TERCER CONCEPTE IMPORT PARTIDA 

 27.10.2016 ENDESA ENERGIA, 
SAU 

ENLLUMENAT PUBLIC RESID. IND. 
BELLSOLÀ (27.09.2016 A 25.10.2016) 

609,22 165 22100 

24.11.2016 ENDESA ENERGIA, 
SAU 

ENLLUMENTA PUBLIC NUCLI ANTICA 
(31.08.2016 A 31.10.2016) 

249,44 165 22100 

24.11.2016 ENDESA ENERGIA, 
SAU 

ENLLUMENAT PUBLIC NOVA 
AIGUAVIVA (31.08.2016 A 
31.10.2016) 

526,83 165 22100 

24.11.2016 ENDESA ENERGIA, 
SAU  

ENLLUMENAT PUBLIC MAS ALIU 
(31.08.2016 A 31.10.2016)  

1325,56 165 22100 

23.11.2016 ENDESA ENERGIA, 
SAU 

ENLLUMENAT PUBLIC RES.-IND. 
BELLSOLÀ (25.10.2016 A 22.11.2016)  

721,98 165 22100 



  

05.12.2016 ENDESA ENERGIA, 
SAU 

ENLLUMENAT PUBLIC POL. IND. CASA 
NOVA (30.09.2016 A 31.10.2016) 

746,56 165 22100 

30.12.2016 GERARD CUBASÍ 
GARCIA  

ARRENCAR SOQUES ARBRES 
C/ESCOLES I PLANTACIÓ DE 10 
TIL.LERS NOUS  

2034,61 171 21002 

31.12.2016 E.S.CALIFORNIA, 
SL  

GASOILS I GASOLINES DESEMBRE  417,70 920 22103 

11.11.2016 CONSELL 
COMARCAL 
GIRONES 

LIQUIDACIO SERVEIS MEDI AMBIENT  
(ESCOMBRARIES) OCTUBRE 2016 

1080,81 1622 22714 

11.11.2016 CONSELL 
COMARCAL 
GIRONES  

LIQUIDACIO SERVEIS MEDI AMBIENT  
(ESCOMBRARIES)OCTUBRE 2016 

6110,16 1622 22707 

13.12.2016 CONSELL 
COMARCAL 
GIRONÈS 

LIQUIDACIO SERVEIS MEDI AMBIENT  
(ESCOMBRARIES)NOVEMBRE 2016 

1.080,81 1622 22714  

13.12.2016 CONSELL 
COMARCAL 
GIRONÈS 

LIQUIDACIO SERVEIS MEDI AMBIENT  
(NETEJA VIÀRIA )NOVEMBRE 2016 

6.322,74 1622 22707 

31.12.2016 CONSELL 
COMARCAL 
GIRONES  

LIQUIDACIO SERVEIS MEDI AMBIENT  
(ESCOMBRARIES)DESEMBRE 2016 

1.080,81 1622 22714 

31.12.2016 CONSELL 
COMARCAL 
GIRONES  

LIQUIDACIO SERVEIS MEDI AMBIENT  
(ESCOMBRARIES)DESEMBRE 2016 

5.491,38 1622 22714 

  TOTAL RECONEIXEMENT  27.798,61  

 
SEGON.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les partides 
pressupostàries del pressupost 2017 definitivament aprovat  indicades en el quadre 
expressat a l’apartat anterior.  
  
TERCER.- Procedir al corresponent registre comptable i prosseguir  la tramitació 
ordinària del procediment de despesa fins al pagament de les expressades obligacions. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
3.- ACORD ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA 
LOCAL 2017 MITJANÇANT ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. 
 
Atesa la comunicació telemàtica rebuda per part de l’Àrea de Cooperació Local de la 
Diputació de Girona, en data 22 de març de 2017 (R.E. n.203 de 24 de març de 
2017), per la que comuniquen que en data 21 de febrer de 2017, el plenari de la 
Diputació ha aprovat un conveni de col.laboració per al desenvolupament d’un Pla 
Extraordinari d’Assistència Financera Local 2017 per deutes pendents de pagament de 
la Generalitat de Catalunya als ens locals. 
 
Atès que en aplicació d'aquest Pla, la Diputació de Girona satisfarà als Ajuntaments 
que s'hi adhereixin, els deutes derivats de les obligacions reconegudes per la 
Generalitat de Catalunya corresponents a les anualitats 2013 i/o 2014 del Fons de 
Cooperació Local. 
 
Atès que sol.liciten que l'acord d'adhesió es prengui i comuniqui abans del 22 d’abril 
de 2017. 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
Vist el conveni de col.laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Girona per al desenvolupament del pla extraordinari d’assistència financera local 
2017, que es troba en el certificat en la documentació rebuda. 
 
Vist l’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, referent als convenis. 
 
Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la Corporació: 
 
Primer.- Que l'Ajuntament de Aiguaviva s'adhereixi al Conveni subscrit entre la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona amb què s'estableix el Pla 
extraordinari d’assistència financera local 2017.  
 
Segon.-  Que  d'acord  amb  el  que  es  preveu  en  l'esmentat  Conveni,  sol·licitar  a  
la Diputació  de  Girona  un  pagament  per  import  de 67.937,94 euros,  per  compte  
dels crèdits que  l’entitat  té  enfront  la  Generalitat  de  Catalunya  que  es relacionen 
tot seguit:  
 
 
 

Doc. 
Financer 

Manament C. 
Gestor 

Pos.Press Import net Concepte 

4000163980 0650973414 GO03 D/460000300/7110/00
00 

25.405,35 € FCLC 2014 AJUNTAMENTS 

5000063194 0651028202 GO03 D/460000300/7110/00
00 

25.038,90 € FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 

5000065160 0651028612 GO03 D/460000300/7110/00
00 

7.774,96 € FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 

5000365714 0651079928 GO03 D/460000300/7110/00
12 

9.718,73 € FCLC 2013 municipis darrer pagament 

 
Tercer.-  Que,  en  garantia  de  la  devolució  de  l'avançament  sol·licitat,  
l'Ajuntament de Aiguaviva transmet  els  drets  de  cobrament  dels  esmentats  
crèdits  a  favor  de  la Diputació de Girona, de forma que, per quedar alliberada del 
deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta 
Diputació.  
 
Quart.- Comunicar el present acord als organismes interessats i publicar l’acord si 
escau segons normativa aplicable. 
 
 
En aquest punt de l’ordre del dia s’incorpora la regidora sra. Belmar (CiU). 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat.  
 
 
4.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016. 
 
 



  

VISTA la liquidació del pressupost de l’ajuntament corresponent a l’exercici 2016, 
aprovada per resolució d’Alcaldia n.116 de data 23 de març de 2017. 

ATÈS que l’article 193.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
estableix que de la liquidació, una vegada aprovada, ha de donar-se compte al Ple de 
l’entitat local en la primera sessió que celebri. 

Per part de la regidoria d’Hisenda es proposa al Ple: 

 

1.- QUE ES DONI PER ASSABENTAT de la resolució de l’alcalde núm. 116/2017, de 
23 de març de 2017, per la qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’Ajuntament 
d’Aiguaviva corresponent a l’exercici de 2016, del següent tenor literal, en la seva 
part necessària: 

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada 
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits 
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els 
pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de 
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els 
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
 

• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 
de desembre 

• El resultat pressupostari de l’exercici 
• Els romanents de crèdit 
• El romanent de tresoreria 

 
4. L’article 165.1 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el 
compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP. 
Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves 
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària entès com la situació d’equilibri o superàvit computada al llarg del cicle 
econòmic, en terme de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda 
en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.  
 
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 
d'abril, segons el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la LRHL, en 
matèria de pressupostos. 
 
Per tant,  
 

RESOLC: 

 
1. APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, que en termes consolidats 
figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall i 
documentació preceptiva, d’acord amb el Text refós 2/2004, de la llei 39/88 de 
hisendes locals. 
 



  

2. INFORMAR-NE el Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
3. TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del 
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda. 
 
 
Tots els regidors i regidores presents es donen per assabentats.  
 
 

 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les vint hores i setze 
minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el 
Secretari, en dono fe. 
 
 
 
 
L’Alcalde                                                                  El Secretari    


