AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ, EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA NÚM. 4/2016, CELEBRADA EL DIA 28 DE DESEMBRE
DE 2016
A Tortellà, el dia 28 de desembre de 2016, a les 12:00, es reuneix a la sala de
Plens d’aquesta casa consistorial, sota la presidència de l’alcalde, Sr. Rafel
Domínguez Blázquez, amb l’objecte de celebrar sessió extraordinària, pública i
de primera convocatòria que correspon al dia d’avui.
Hi assisteixen els/les regidors/es:
Srs/es Fernando Durante Acevedo, Mireia Canal Vila, Fèlix Valero Alonso,
Francesc Xavier Ten Costa i Albert Vergés Sarola i Oliver Viscido Sotelo.
Actua com a secretari interventor de la Corporació el Sr. Joel Mañas Serra.
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la
sessió.

1. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3/16
Davant la necessitat de procedir a la modificació de crèdit en la modalitat de
transferència de crèdit entre diferents grups de programa i generació de crèdits.
La transferència de crèdit és aquella modificació del Pressupost de despeses
mitjançant la que, sense alterar la quantitat del mateix, s’imputa total o
parcialment un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent vinculació
jurídica.
La generació de crèdit és aquella modificació del Pressupost que es produeix
davant la necessitat de dur a terme despeses que no es poden demorar fins a
l’exercici següent per les quals no existeix consignació pressupostària, i donat
els compromisos ferms d’aportació de persones jurídiques per finançar,
juntament amb l’Entitat Local, despeses que per la seva naturalesa estan
compreses en les seves finalitats o objectius.
A proposta de l’alcalde, i per unanimitat, s’acorda:
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Primer.- Aprovar l’expedient de transferència de crèdit entre diferents grups de
programa i generació de crèdit núm. 3/16, segons el detall següent:
ORIGEN DE FONS
Generació de crèdit
Concepte
761.03
761.04

N.º

Descripció
Diputació Girona: pistes tennis
Diputació Girona: noves
tecnologies
TOTAL INGRESSOS

Euros
6.160,00
785,93
6.945,93

Transferència de partides
Aplicació Pressupostària
N.º
Descripció
1532
639.00
Asfaltar carrers
TOTAL DESPESES
TOTAL ORIGEN DE FONS

Euros
8.598,00
8.598,00
15.543,93

APLICACIÓ DE FONS
Generació de crèdit
Aplicació Pressupostària
N.º
Descripció
342
639.01
Pavimentar pista de tenis
920
626.01
Inversions en informàtica
TOTAL DESPESES

Euros
6.160,00
785,93
6.945,93

Transferència de partides
Aplicació Pressupostària
N.º
Descripció
342
639.01
Pavimentar pista de tenis
TOTAL DESPESES
TOTAL APLICACIÓ DE FONS

Euros
8.598,00
8.598,00
15.543,93
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Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de
la Província. Si no es presenten 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.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 vots de la CIU) i una abstenció (CUP).

2. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4/16
Davant la necessitat de procedir a la modificació de crèdit en la modalitat de
transferència de crèdit entre diferents grups de programa.
La transferència de crèdit és aquella modificació del Pressupost de despeses
mitjançant la que, sense alterar la quantitat del mateix, s’imputa total o
parcialment un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent vinculació
jurídica.
A proposta de l’alcalde, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de transferència de crèdit entre diferents grups de
programa núm. 4/16, segons el detall següent:
Altes en partides de despeses:
Apli. Pres. Denominació
ModificacióCrèdit definitiu
132.21902 Mant. Campanes
337.25009 CCG - Joventut

Consignació inicial
500,00 €
0€

2.701,63 €
5.072,41 €

3.201,63 €
5.072,41 €

Baixes en partides de despeses
Apli. Pres. Denominació
ModificacióCrèdit definitiu
929.50000 Fons contingència

Consignació inicial
7.884,92 €

7.773,04 €

111,88 €
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Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de
la Província. Si no es presenten 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.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 vots de la CIU) i una abstenció (CUP).

3. APROVAR ADJUDICAR LA CONCERTACIÓ D’UNA L’OPERACIÓ DE
PRÉSTEC A LLARG TERMINI
Vist que amb data 5 de desembre de 2016, es va iniciar procediment per
concertar una operació de préstec per al finançament de per fer front al
pagament de la indemnització a la qual va ser condemnat l’Ajuntament de
Tortellà per la sentència núm. 148/2015, de 11 de maig de 2015, dictada pel
Jutjat Social núm. 2 de Girona en el procediment de reclamació de quantitat
259/2011.
Vist l’acord homologat per la Interlocutòria dictada pel Jutjat núm. 2 de Girona,
de data 19 de febrer 2016, mitjançant el qual l’Ajuntament de Tortellà es
comprometia a abonar la quantitat de 165.402,15.-€ a la senyora Margarita Cufí
Torrent i als senyors Adrià i Sergi Vila Cufí.
Vist que amb data 7 de desembre de 2016, es va emetre per part d'intervenció
informi sobre les condicions que havia de contenir aquesta operació en
aplicació del principi de prudència financera, així com aspectes referits a la
competència i els recursos amb els quals explica la Corporació Local.
Vist que es va sol·licitar oferta a diverses entitats financeres les quals han
presentat les ofertes que consten en l’expedient.
Vist l’informe proposta de Secretaria de data 19 de desembre de 2016, de
conformitat amb l’establert en l’article 52.2 del Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
A proposta de l’alcalde, i per unanimitat, s’acorda:
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Primer. Adjudicar la concertació de l’operació de préstec per al finançament de
la indemnització a la qual va ser condemnat l’Ajuntament de Tortellà per la
sentència núm. 148/2015, de 11 de maig de 2015, a CaixaBank, S.A., per
import de 110.000 €, en les següents condicions:
IMPORT CONCEDIT

110.000 euros

TERMINI DE L'OPERACIÓ

7,75 anys

Període de liquidació
d'interessos i amortització

Trimestral
0

Reduccions previstes durant
el període
Tipus d’Interès = variable

Cost Total Màxim (EUR 3M + 0,89)
INTERVENCIÓ DE L'OPERACIÓ Fedatari Públic Municipal
Segon. Notificar l’adjudicació a les Entitats financeres que van presentar ofertes i
van resultar excloses.
Tercer. Notificar a CaixaBank, S.A., adjudicatari d’aquesta operació de préstecs a
llarg termini la present Resolució, i citar-li per a la formalització de la mateixa.
En Francesc Ten pregunta com s’han succeït els fets.
L’alcalde explica que arrel del decés de l’agutzil de l’Ajuntament de Tortellà, la
vídua i els seus fills, van interposar una primera demanda contra l’Ajuntament per
tal que es declarés que la mort per infart havia sigut accident de treball. En relació
aquest assumpte, el Jutjat Social núm. 1 de Girona, va dictar una sentència que
declarava la mort com accident de treball.
Posteriorment, la família del que havia sigut agutzil d’aquest Consistori, va
interposar una segona demanda contra l’Ajuntament de Tortellà, per tal que se’ls
indemnitzés per la mort produïda pel seu marit i pare. El Jutjat Social núm. 2 de
Girona, va dictar una sentència mitjançant la qual estimava la demanda de
reclamació i condemnava a l’Ajuntament de Tortellà al pagament de la quantitat
de 158.375,41.-€ a la vídua i fills del senyor E.V.M.
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Un cop el seu equip de govern va entrar al Consistori, es va arribar a un acord
amb la família que consistia en deixar sense efecte els recursos interposats per
l’Ajuntament i el pagament en tres terminis (anys 2016, 2017 i 2018) de la
quantitat de 165.402,15.-€ en concepte d’indemnització, interessos i costes.
Finalment, la família del que havia sigut agutzil, va interposar una nova demanda
pel recàrrec de prestacions.
Manifesta que a dia d’avui s’han resolt dos dels tres procediments que va
interposar la família del senyor E.V.M contra l’Ajuntament de Tortellà. Únicament
queda per resoldre el judici sobre el recàrrec de prestacions que està previst que
se celebri el desembre de l’any 2017.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 vots de la CIU) i una abstenció (CUP).

4. APROVAR L’ATRIBUCIÓ DE LES FUNCIONS DE TRESORER DE
L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ LA SECRETARI INTERVENTOR DE
CONFORMITAT ALLÒ ESTABLERT AL REIAL DECRET LLEI 10/2015, D’11
DE SETEMBRE, MITJANÇANT LA QUAL ES CONCEDEIXEN CRÈDITS
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT EN EL PRESSUPOST DE
L’ESTAT I S’ADOPTEN ALTRES MESURES EN MATÈRIA DE TREBALL
PÚBLIC I ESTÍMUL A L’ECONOMIA.
En el BOE de 12 de setembre de 2015, es publica el Reial Decret Llei 10/2015,
d’11 de setembre, per la que es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements
de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria
d’ocupació pública i de l’estímul a l’economia (RDL 10/2015). L’article 3
d’aquesta norma, modifica l’article 92.bis apartat 2) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), en el següents
termes:
“2. La escala de funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional se subdivide en las siguientes subescalas: a) Secretaria, a la
que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.a) anterior. B)
Intervención-tesorería, a la que corresponden las funciones contenidas en el
apartado 1.b). c) Secretaría-intervención a la que corresponden las funciones
contenidas en los apartados 1.a) y 1.b).”
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Aquesta modificació implica que els regidors dels municipis, amb població
inferior a 5.000 habitants, no poden exercir les funciones de tresoreria.
La Secretaria d’Estat de les Administracions Públiques del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques va publicar una Nota Informativa, amb els criteris de
la Direcció General de Funció Pública, en relació a l’exercici de les funcions de
tresoreria en els municipis de menys de 5.000 habitants. D’acord amb aquests
criteris, mentre no hi hagi un desenvolupament reglamentari que reguli el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional, les possibilitats de que disposen aquests ajuntaments són les
següents:
-

-

Agrupació de tresoreria, que hagi estat establerta per la respectiva
Comunitat Autònoma.
Mitjançant un lloc de col·laboració, reservat a funcionari amb habilitació
de caràcter nacional.
Mitjançant un funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional pertanyent a un altre municipi, a través de l’acumulació de
funciones en el seu lloc de treball habitual.
De manera transitòria, amb la finalitat de garantí l’actuació de l’Entitat
Local respectiva, en aquells casos en els quals no sigui possible aplicar
cap dels criteris anteriorment assenyalats, i mentre no se n’articulin
algun, la mateixa persona podrà desenvolupar les funcions de
secretaria, d’intervenció i de tresoreria.

Vista la sol·licitud efectuada a la Diputació de Girona de designació d’un
funcionari de carrera als efectes d’exercir les funcions de Tresoreria a
l’Ajuntament de Tortellà
D’acord amb l’anterior, l’Alcalde president, proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Nomenar com a tresorer de l’Ajuntament de Tortellà el secretari
interventor, Sr. Joel Mañas Serra, pels motius exposats a la part expositiva
anterior.
Segon.- Comunicar als bancs, caixa general de dipòsits i establiments anàlegs
el nomenament.
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Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.
En Francesc Ten demana quines són les funciones que comporta fer de
tresorer.
L’alcalde explica que entre d’altres, les funcions del tresorer són: ordenar
ingressos, fer pagaments, gestionar els comptes corrents, etc.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la sessió a la
12:51h., i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc
aquesta acta i la certifico amb la meva signatura.

L’alcalde president

En dono fe,
El Secretari Interventor

Rafel Domínguez i Blázquez

Joel Mañas i Serra
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