
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE 
L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 6 DE JULIOL DE 2015

Badia del Vallès, sis de juliol de 2015

El Ple de la corporació quan son les 18:30 hores, es  reuneix a la sala de sessions de 
l'edifici  de l'Ajuntament,  en sessió extraordinària sota la  presidència de la  Sra. Eva 
Menor Cantador.

Hi concorren els regidors següents:

Sr. Rafael Moya Camarón                            PSC

Sra. Montserrat Jiménez Molina                          PSC

Sr. Josep Martínez Valencia                                 PSC

Sr. Iván Sanz Pérez                                              PSC

Sra. Maria Encarnación Rodrigo Morales           PSC

Sr. Antonio Rodríguez Yañez                              PSC

Sra. María José Granados Martínez                     PSC

Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo                      AEB

Sra. María Teresa Carceller Labaleta                  AEB

Sr. Alvaro José Pacheco Comino                        AEB

Sra. Ruth Escolà Sánchez                                    AEB

Sr. Miquel Rodríguez Rosillo                              AEB

Sra. Elisabet Ruiz Romero                                   BeC-E

Sr. José Pérez Jiménez                                          BeC-E

Sra. María Pilar Paz Sierra                                    BeC-E

Sra. Saray Muñoz Contreras                                PP

Assistits per la secretària senyora Carme Coll  Gaudéns que certifica, i  l’interventor 
senyor Raúl López Borras. 

Una vegada verificada per la secretària  la  vàlida constitució del  Ple, donat que es 
compleix l’assistència mínima d’un terci del número legal de membres, el President 
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent 
ordre del dia:

1.    Donar compte de les resolucions d'alcaldia
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2.    Modificació del Pressupost 04/2015 i Modificació del quadre 
d'inversions 2015

1.    DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA 

La corporació es dona per assabentada de les següents resolucions de l'alcaldia:

- Resolució núm. 2015/0454, de 18 de juny, relativa a les modificacions del pressupost 
motivades per la incorporació de romanents de crèdit finançats amb ingressos afectats 
i generació de crèdits finançats amb compromisos ferms d'ingressos.

- Resolució núm. 2015/0375, de 15 de maig, relativa a l'aprovació de la liquidació del 
pressupost de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2014.

- Resolucions de Cartipàs:

Resolució núm. 2015/0480 d'1 de juliol, relativa a la designació de 
regidors amb especial dedicació.

Resolució núm. 2015/0482 de 3 de juliol, relativa a la modificació 
del Cartipàs Municipal 2015/2019

2.    MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 04/2015 I MODIFICACIÓ DEL QUADRE 
D'INVERSIONS 2015

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 185/2015, relatiu a la modificació del pressupost número 04/2015 i 
modificació del quadre de inversions i finançaments annex al pressupost general per 
l’exercici 2015

II. Relació de fets. 

A la vista de l’expedient de modificació pressupostària número 01/2015, relatiu a les 
modificacions del pressupost motivades per la incorporació de romanents de crèdits 
finançats amb ingressos afectats i generació de crèdits finançats amb compromisos 
ferms d’ingressos.

Atès  que  s’han  de  efectuar  ajustos  en  els  projectes  de  despesa,  mitjançant 
transferències  de  crèdit,  per  a  la  correcta  imputació  a  les  diferents  aplicacions 
pressupostàries, de les despeses corrents finançades amb ingressos afectats.

Atès, així mateix, que en l’esmentat expedient d’incorporació de romanents de crèdits 
s’han inclòs saldos de diverses inversions dels quals es vol canviar la seva destinació, 
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agrupant  aquest  saldos  mitjançant  crèdits  extraordinaris  finançats  amb  baixes  per 
anulació.

Segons disposa la  Base 9.2 de les Bases d’Execució del  Pressupost  per l’exercici 
2015, en la tramitació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i  dels 
suplements de crèdit  seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i 
publicitat aplicables a l’aprovació dels pressupostos de l’Entitat.

Vist  l’informe  d'intervenció  d'avaluació  del  compliment  de  l'objectiu  d'estabilitat 
pressupostària, de conformitat amb l'article 16 del Reial decret 1463/2007, de 2 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 
12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals.

Vist, així mateix, l’informe d'Intervenció elaborat de conformitat amb el que disposa la 
Base 8 de les Bases d’Execució del Pressupost per l’exercici 2015

III. Fonaments de dret

- Els articles 169, 170, 172 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel  
qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

- Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa 
el  capítol  I,  del  títol  VI,  de la Llei  39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, en matèria de pressupostos.

-  Els  articles  3,  4,  11,  12,  13,  21 i  23  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

- L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d'Estabilitat 
Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals.

- El article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local. 

-  L'Ordre  EHA/3565/2008,  de  3  de  desembre,  per  la  qual  s'aprova  l'estructura  de 
pressupostos de les entitats locals.

-  Resolució  de  14  de  setembre  de  2009,  de  la  Direcció  General  de  Coordinació 
Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual es 
Dicten Mesures per al Desplegament de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, 
per la qual s'aprova l'Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.
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-  Bases 8a,  9a i  14a de les Bases d’Execució  del  Pressupost  per  l’exercici  2015, 
aprovades pel Ple de la Corporació en data 15 de gener de 2015.

S'acorda:

Primer.  Aprovar  l’expedient  núm.  04/2015  de  modificacions  de  crèdits  mitjançant 
transferències  de  crèdit  positives  i  negatives  i  crèdits  extraordinaris  finançats  amb 
baixes per anul·lació, a les partides que es detallen en l’annex que s’adjunta i forma 
part d’aquest acord, corresponent a l’estat de despeses per a l’exercici 2015, segons el 
següent resum:

ESTAT DE DESPESES ALTES BAIXES

CAPÍTOL 1 - Despeses de personal 17.778,21 €  

CAPÍTOL 2 - Despeses corrents en béns i serveis  17.778,21 €

CAPÍTOL 6 - Inversions reals 25.182,47 € 25.182,47 €

TOTAL MODIFICACIONS DESPESES 42.960,68 € 42.960,68 €

Segon.  Aprovar  la  modificació  del  quadre  d’inversions  i  finançaments  inclòs  al 
Pressupost General per a l’exercici 2015, segons l’annex que s’adjunta i forma part 
d’aquest acord.

Tercer.  Sotmetre  aquest  acord  a  exposició  pública  durant  15  dies,  als  efectes 
d’examen i reclamacions mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i  tauler 
d’anuncis  de  l’Ajuntament.  Si  durant  el  període  esmentat  no  es  presenten 
reclamacions,  el  Pressupost  es  considerarà  definitivament  aprovat,  d’acord  amb 
l’art.169.1 del Real Decret 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei  d’Hisendes Locals,  i  s’inserirà  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  al  taulell 
d’edictes de la Corporació el Resum del Pressupost definitivament aprovat, trametent 
simultàniament,  còpia  del  mateix  a  l’Administració  de  l’Estat,  Delegat  d’Hisenda 
d’aquesta província (servei de Coordinació amb les Hisendes Locals), i a l’autonòmica, 
Conselleria de Governació i Conselleria d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya (Delegació General de Política Financera) d’acord amb l’article 169.5 del 
RD 2/2004 de 5 de març.

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, Eva María Menor 
Cantador alcaldessa aixeca la Sessió sent les divuit hores i quaranta minuts, del qual 
com secretària municipal dono fe.
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