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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FALSET 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
Núm.:05/2016 
Data: 28 D’ABRIL DE 2016 
Horari: de 20:00 h a 20:15h 
Lloc: Sala d’Actes Casa Consistorial 
 
PRESIDEIX 
Senyor Jaume Domenech Jordà, Alcalde president de l’Ajuntament de Falset 
 
HI ASSISTEIXEN 
Senyor Jordi Castelló Malràs 
Senyor Josep Rull Prous 
Senyor Joan Coll Montané 
Senyor Antonio Muntané Molina 
Senyor Albert Compte Jornet 
Senyora Maria Jesús Sánchez Soldevila 
Senyora Immaculada Pujol Torrus 
 
EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
Senyor Carlos Brull Fornt 
Senyora Núria Borja Marco 
Senyor Miquel Puig Raposo 
 
SECRETARI  
Senyor Manel Alba  
 
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 
1. PLA ECONÒMIC FINANCER 2016 - 2017 
2. MODIFICACIONS DE CRÈDITS DINS DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 
3. RECONEIXEMENT DE CRÈDITS D’ALTRES EXERCICIS 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
A Falset a la data i a l'hora indicada es reuneixen al Saló d’actes de l’Ajuntament de 
Falset els membres de la Corporació esmentats a la capçalera, sota la presidència del 
senyor Alcalde de l’Ajuntament de Falset, senyor Jaume Domènech Jordà, a l’objecte de 
conèixer, debatre i si s’escau aprovar els assumptes compresos a l’Ordre del dia de la 
convocatòria assistits per mi, Manel Alba, que com a secretari dono fe de l’acte. 
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Oberta la sessió per la presidència es passà al tractament dels assumptes inclosos a l’ordre 
del dia de la convocatòria amb el resultat següent: 
 
1.- PLA ECONÒMIC FINANCER 2016 - 2017 
En l’ús de la paraula, el senyor Alcalde presenta als reunits la següent proposta d’acord: 
 

«Vist el pla econòmic financer subscrit, la necessitat del qual deriva de l’incompliment 
de la Regla de la Despesa a la liquidació de l’anterior exercici pressupostari. 
 
Resultant que el pla proposat és conforme al que estableixen els articles 21 i 23 de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, en relació amb l’article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la 
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
mateixa Llei Orgànica, i de conformitat amb el que disposa el citat article, es proposa 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER .- Aprovar el Pla Economicofinancer de l’Ajuntament en els termes que consten 
en document annex i que es considera part integrant d’aquest Acord. 
 
SEGON .- Als efectes informatius, publicar el Pla Economicofinancer en el Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona.» 

 
Que passada a votació es APROVADA per la majoria dels assistents, amb l’abstenció del 
senyor Albert Compte. 
 
Intervencions .-  
La senyora Maria Jesús Sanchez .- Pregunta al senyor alcalde que és el que passaria si el Pla 
que es presenta no es compleix. 
 
El senyor Domenech respon que s’hauria de fer i aprovar un Pla d’Ajust de l’execució del 
qual s’hauria de fer un seguiment més estricte. 
 
2 .- MODIFICACIONS DE CRÈDITS DINS DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 
Seguidament i en l’ús de la paraula, el senyor Alcalde presenta als reunits la següent 
proposta d’acord: 
 

«Davant l’existència de despeses que no es poden demorar i per a les quals no existeix 
crèdit en el Pressupost i atès que es disposa de romanents no disposats en altres 
partides pressupostaries. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
ACORD 
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PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2016, del 
Pressupost de l’exercici, mitjançant, d’una banda, transferències entre partides i de 
l’altra, per l’aplicació d’una part del Romanent Lliure de Tresoreria per a Despeses 
Generals pel finançament d’una inversió financerament sostenible. 
 
Les despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i per a les quals no 
existeix crèdit en el Pressupost vigent i sobre les que es fan altes en les aplicacions de 
despeses, són les següents: 
 

  PARTIDES QUE SE AMPLIEN   

153-13100 Sous: Vies públiques 4.571,31 € 

161-13100 Sous: Aigües 6.750,00 € 

153-16000 Seguretat Social-Vies públiques- 1.700,00 € 

161-16000 Seguretat Social- Aigues- 2.600,00 € 

171-21003 Infraestructures i Bens Naturals- Parcs i Jardins 500,00 € 

334-22616 Activitats Teatre l'Artesana 1.575,90 € 

920-48000 A Famílies i institucions sense fins de lucre 700,00 € 

432-62233  Complementar Climatització Absis Castell 905,30 € 

161-62117  Arranjament Clavegueram Barranc de la Vila  17.366,92 € 

 TOTAL 36.669,43 € 
 

 
 

 DE NOVA CREACIÓ  
334-48001 Subvenció nominal E. Música- Banda 5.230,00 € 

334-48002 Subvenció nominal E. Música- Escola 1.569,00 € 

153-62500 Mobiliari Urbà 6.000,00 € 

153-62116 Arranjament pàrquing Miquel Barceló 10.000,00 € 

336-62200 
Finalització obres projecte restauració muralles 666.256,88 € 

 
TOTAL  689.055,88 € 

 
TOTAL GENERAL 725.725,31 € 

 
Aquestes despeses es financen de la manera següent: 
 

  MINORACIÓ DE PARTIDES   

3321-13000 Sous :Biblioteca 6.716,15 € 

320-13000 Sous: Escoles 2.638,57 € 

340-13000 Sous: Piscina 719,50 € 

334-13000 Sous: Teatre 2.158,08 € 

3321-16000 Seguretat Social-Biblioteca- 2.363,89 € 

320-16000 Seguretat Social-Escoles- 928,54 € 
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340-16000 Seguretat Social-Piscina- 253,41 € 

334-16000 Seguretat Social-Teatre- 1.181,93 € 

153-20004 Arrendament pàrquing Divorra 6.160,00 € 

163-20603 Arrendament màquina d'escombrar 18.481,44 € 

337-48000 A famílies e institucions sense fi de lucre-Grefol- 500,00 € 

 TOTAL 42.101,51 € 

     NOUS INGRESSOS   

75060 Dep. Cultura Exp. 2015/105717       133.998,00 €  

72000 Ministeri Cultura 1% Cultural       499.692,66 €  

87000 Romanent de Tresoreria de Lliure disposició 17.366,92 € 

91300 Recurs al crèdit         32.566,22 €  

 
TOTAL       683.623,80 €  

 
TOTAL GENERAL       725.725,31 €  

 
La proposta inclou l’aplicació una part del Romanent Lliure de Tresoreria per a Despeses 
Generals, fins al límit del superàvit de l’anterior exercici, pel finançament d’un projecte 
financerament sostenible, de la següent manera. 
 

 PARTIDES AMPLIABLES  

161-62117  Arranjament Clavegueram Barranc de la Vila  17.366,92 € 

 TOTAL 17.366,92 € 

   

 FINANÇAMENT  

87000 Romanent de Tresoreria de Lliure Disposició 17.366,92 € 

 TOTAL 17.366,92 € 

 
SEGON. Exposar aquest expedient al públic per un termini de quinze dies, durant els 
quals els interessats el podran examinar i presentar les reclamacions que tinguin per 
convenients, donant aquesta aprovació per definitiva sense necessitat de posterior 
acord, cas que duran el termini d’al·legacions no es presenti cap.» 

 
Que passada a votació es APROVADA per la majoria dels assistents, amb l’abstenció del 
senyor Albert Compte. 
 
Intervencions .-  
Senyor Albert Compte .- En debat amb el senyor Domenech, manifesta que les raons de la 
seva abstenció se basen en que la aportació del Ministeri de Foment que figura entre els 
ingressos no disposa de document en ferm que la garanteixi i que la inclusió de la despesa 
per l’execució de les obres del castell no es coherent amb el Pla econòmic que el Pleha 
aprovat al put anterior. 
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3.- RECONEIXEMENT DE CRÈDITS D’ALTRES EXERCICIS 
En l’ús de la paraula, el senyor Alcalde presenta als reunits la següent proposta d’acord: 
 

«Davant la presentació de les següents factures  
 

Numero de Registre Import 
366 42,48 € 
365 27,56 € 
364 130,05 € 

 
Atès l’informe d’Intervenció de data 24 de febrer de 2016, on consta que en aplicació 
de l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement 
d’obligacions corresponents a exercicis anteriors i que, per qualsevol causa, no ho 
haguessin estat descomptats en aquell al què corresponien, és competència del Ple de 
la Corporació. 
 
Proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits inclosos a la anterior relació de factures 
i que corresponen a l’exercici 2015. 
 
SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici corrent els crèdits 
corresponents.» 

 
Que passada a votació es APROVADA per unanimitat dels presents. 
 
I no havent més temes a tractar, pel Sr. Alcalde s’aixeca la sessió essent l’hora indicada a la 
capçalera del mateix dia de la data, de la que jo  com a secretari aixeco la present acta, del 
contingut de la qual dono fe, signant al peu en companyia del Sr. Alcalde.  
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