
 

SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA   DE L’AJUNTAMENT   EN PLE DEL DIA 19 DE JUNY 

DE 2018

ASSISTENTS

ALCALDESSA-PRESIDENTA

MONTSERRAT CARRERAS GARCIA (CIU)

REGIDORS 

EN PEDRO RUIZ MONJE (CIU)

EN JULIO RAMON BERRIO (CIU) 

EN JAUME CASAÑAS CARBALLIDO (CIU)

NA LOLA DOMENECH BARTOMEU (CIU)

EN IVAN FACCIA I SERRANO (ERC)

EN ANTONIO MARTÍNEZ PASCUAL (ICV-E)

EN  XAVIER  SALVADO  USACH  (GUANYEM 

CUNIT)

EN MARTIN JULIO GRONDONA (GUANYEM 

CUNIT)

NA JUDITH ALBERICH CANO (GM Socialista)

EN ANGEL GRAU RAMOS (GM Socialista)

EN  REYES  BARBERO  MONTENEGRO  (GM 

Socialista) 

MANUELA  ESTUDILLO  SÁNCHEZ  (GM 

Socialista)

EN JOSE PORTILLO ROVIRA (C’s)

NA ESTHER OTERO CASTRO (C’s)

NA SORAYA SERRANO CRUZ (C’S)

EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA:

EN JOSE BARQUIER ROSILLO (PP)

Cunit, 19 de juny de 2018

Essent les  18:07 hores i  en primera 

convocatòria, sota la presidència de  la 

Sra.  Alcaldessa  Na  MONTSERRAT 

CARRERAS  GARCIA  es  reuneix,  el 

Ple de l’Ajuntament, amb l’assistència 

dels Regidors que figuren al marge al 

efecte  de  celebrar  SESSIÓ 

EXTRAORDINÀRIA.

Actua  com  a  Secretari  el  Sr.  JORDI 

GASULLA SABATÉ,  que  dóna  fe  del 

acte, i presta la seva assistència.

Oberta  la  sessió  i  declarada  publica 

per  la  presidència,  es  procedeix  a 

conèixer  els  diversos  assumptes 

inclosos en l’ordre del dia, quina dació 

de  compte,  deliberació  i  acords 

adoptats s’expressen a continuació:

 



 

ORDRE DEL DIA

REGIDORIA D’HISENDA I RELACIONS INSTITUCIONALS

1.1. APROVAR,  SI  ESCAU,  LA  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDIT  NÚM.  18/2018 
MODALITAT CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB LA CONCERTACIÓ 
DE NOU PRÉSTEC (EXP. 3322/2018)

1.2. APROVAR, SI ESCAU, LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC 
A LLARG TERMINI PER IMPORT DE 2.493.000 MILIONS D’EUROS PER TAL 
DE FINANÇAR DETERMINATS PROJECTES D’INVERSIÓ (EXP. 3336/2018)

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

1.3 APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, L’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC 
MUNICIPAL DE LLOGUER DE BICICLETES (EXP.2679/2018)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

ORDRE DEL DIA

REGIDORIA D’HISENDA I RELACIONS INSTITUCIONALS

1.1. APROVAR,  SI  ESCAU,  LA  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDIT  NÚM.  18/2018 
MODALITAT  CRÈDIT  EXTRAORDINARI  FINANÇAT  AMB  LA 
CONCERTACIÓ DE NOU PRÉSTEC (EXP. 3322/2018)

“ANTECEDENTS

ATESA, la evolució de les darreres liquidacions dels  exercicis  2015,  2016 i  
2017 respecte al darrer pla d’ajust  aprovat en data 23 de febrer de 2016.

ATÈS que el nivell de deute de l’Ajuntament es situa en el 100,44 %.

 



 

VIST l’informe de la intervenció respecte a la  sol·licitud d’autorització  d’una  
operació de crèdit de 2.493.000,00 €.

VIST l’informe de la Enginyera Tècnica de l’Ajuntament  en el que s’especifica  
les inversions previstes  amb l’esmentada  aprovació definitiva de l’operació de  
crèdit.  

Per tot això, es demana al departament d’intervenció que realitzi la modificació  
corresponent a la creació de les oportunes  les aplicacions pressupostaries. 

FONAMENTS JURÍDICS:

Vist que l’article 177 de la RDL 2/2004 de la Llei Reguladora de les Hisendes  
Locals i la Base 7ena de les Bases d’execució del Pressupost de la Corporació  
per l’any 2015, que estableixen que, quan s’hagi de realitzar una despesa que  
no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en el Pressupost de la  
Corporació  crèdit  o  aquest  sigui  insuficient  o  no  ampliable,  el  President  
ordenarà la incoació d’expedient  de concessió de crèdit  extraordinari,  en el  
primer cas, o de suplement de crèdit en el segon.

Vist  que el mateix article 177 del  RDL 2/2004 de la Llei  Reguladora de les  
Hisendes Locals especifica que els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit  
podran finançar-se, entre d’altres recursos, mitjançant baixa per anul·lació, així  
com el romanent líquid de tresoreria.

Vist l’informe d’Enginyera Tècnica Municipal que consta a l’expedient electrònic  
EXP. GE-3322/18.

Vistos  els  informes  de  la  intervenció  municipal  que  consten  a  l’expedient  
electrònic núm. Exp. GE-3322/18.

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa al Ple l’adopció  
dels següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar  la  modificació  de  crèdit  núm.  18/2018 modalitat  crèdit  
extraordinari  finançat  amb la  concertació  de  nou préstec,  i  condicionar-la  a  
l’autorització de Tutela financera de la Generalitat de Catalunya.

 



 

Segon.- Aprovar  el  pressupost  resumit  per  capítols  que  es  desprèn  de  la  
modificació del pressupost de l’Ajuntament.

Tercer.- Exposar al públic aquest acord, previ anunci en el BOP de Tarragona,  
per termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar  
l’expedient  i  presentar  reclamacions  davant  el  Ple.  La  modificació  es  
considerarà definitivament aprovada, sense necessitat de nou acord, si durant  
el citat període no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari el Ple  
disposa d’un mes per resoldre-les.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervencions (les intervencions del membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde President de conformitat amb l’article 
94  del  Reglament  d’organització  dels  Ens  Locals  aprovat  pel  R.D. 
2568/1986 de 28 de novembre.)

http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180619&punto=1

 

http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180619&punto=1


 

VOTACIÓ

Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents.

Vots a favor:

Grup Municipal de CIU, senyors/es Montserrat Carreras Garcia, Pedro Ruiz Monje, 
Julio Ramon Berrio, Lola Domènech Bartomeu i Jaume Casañas Carballido.

Grup Municipal de GUANYEM CUNIT, senyors Xavier Salvadó Usach, Martin Julio 
Grondona.

Grup Municipal de ERC , senyor Ivan Faccia i Serrano. 

Grup Municipal de ICV ,senyor Antonio Martinez Pascual.

Abstenció:

Grup Municipal  Socialista  , senyors/es Judith Alberich Cano, Àngel Grau Ramos, 
Reyes Barbero Montenegro i Manuela Estudillo Sánchez.

En contra:

Grup Municipal de C’s, senyors/es Esther Otero Castro, Soraya Serrano Cruz, José 
Portillo Rovira.

1.2. APROVAR, SI ESCAU, LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC 
A LLARG TERMINI  PER IMPORT DE 2.493.000 MILIONS D’EUROS PER 
TAL  DE  FINANÇAR  DETERMINATS  PROJECTES  D’INVERSIÓ 
(EXP.3336/2018)

“El Regidor d’Hisenda de la Corporació proposa l’adopció del següent acord per a 
ser elevat al Ple:

1. IDENTIFICACIÓ 

Concertació d’una operació de préstec a llarg termini per import de 2,49 milions  
d’euros per tal de finançar determinats projectes que es presenten a aprovació  
del Ple com a crèdit extraordinari en l’expedient 3322/18.

 



 

2. ANTECEDENTS 

Visto l’ informe del Interventor que consta a l’expedient electrònic i que es dóna  
íntegrament per reproduït, de data 11 de juny, respecte a la formalització d’una 
operació de crèdit de 2.493.000,00 d’euros i respecte al destí del superàvit.

Donat l’informe de Tresoreria, que consta a l’expedient electrònic i que es dóna  
íntegrament per reproduït, de 11 de juny, que explicita el detall de l’esmentada  
operació crediticia.

Correspon l’aprovació de l’operació al Ple d’acord amb l’art. 21.1f) de la LBRL i  
l’art. 52 del TRLRHL.

PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:

1. Aprovar la concertació d’una operació de préstec a llarg termini per import de  
2.493.000 milions d’euros per tal de finançar determinats projectes d’inversió  
que  es  presenten  a  aprovació  d’aquest  òrgan  com  a  expedient  de  crèdit  
extraordinari núm. 3322/2018.

2. Facultar a l’alcaldessa de la Corporació per tal que signi tots els documents  
necessaris per tal concertar el préstec aprovat en el punt anterior.

3.  Que  es  demani  l’autorització  a  Tutela  Financera  de  la  Generalitat  de  
Catalunya  d’acord  amb l’art.  3  de  l’Ordre  ECF/138/2007,  en  els  termes de  
prudència financera previstos en la normativa vigent i per un termini coherent  
amb la vida útil de les inversions que ha de finançar d’acord amb allò informat  
al cos de l’informe.”-----------------------------------------------------------------------------

Intervencions (les intervencions del membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde President de conformitat amb l’article 
94  del  Reglament  d’organització  dels  Ens  Locals  aprovat  pel  R.D. 
2568/1986 de 28 de novembre.)

http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180619&punto=2
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VOTACIÓ

Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents.

Vots a favor:

Grup Municipal de CIU, senyors/es Montserrat Carreras Garcia, Pedro Ruiz Monje, 
Julio Ramon Berrio, Lola Domènech Bartomeu i Jaume Casañas Carballido.

Grup Municipal de GUANYEM CUNIT, senyors Xavier Salvadó Usach, Martin Julio 
Grondona.

Grup Municipal de ERC , senyor Ivan Faccia i Serrano. 

Grup Municipal de ICV ,senyor Antonio Martinez Pascual.

Abstenció:

Grup Municipal  Socialista  , senyors/es Judith Alberich Cano, Àngel Grau Ramos, 
Reyes Barbero Montenegro i Manuela Estudillo Sánchez.

En contra:

Grup Municipal de C’s, senyors/es Esther Otero Castro, Soraya Serrano Cruz, José 
Portillo Rovira.

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

1.3. APROVAR  INICIALMENT,  SI  ESCAU,  L’ESTABLIMENT  DEL  SERVEI 
PÚBLIC MUNICIPAL DE LLOGUER DE BICICLETES (EXP. 2679/2018)

“  ANTECEDENTS

Vista la memòria justificativa de l’establiment del servei públic municipal de lloguer de  
bicicletes, incoat pel decret 2024 d’1 de juny de 2018.

Atès que el servei públic esmentat és de competència municipal, d’acord amb el que  
disposa l’article 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril de bases de règim local, l’article 66.3  
lletra n) del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal  
i de Règim Local de Catalunya  

Atès que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el servei  

 



 

públic municipal de lloguer de bicicletes assumit per l’Ajuntament;

Atès  que  la  documentació  preparada  compleix  les  determinacions  que  assenyala  
l’article  159  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  
d’obres, activitats i serveis dels ens locals;

Vist els informes favorable de Secretaria i d’Intervenció que consten a l’expedient a  
tots els efectes.

FONAMENTS JURÍDICS

Atès que el tràmit procedent és que el Ple municipal és que el Ple municipal prengui  
en consideració la iniciativa esmentada i l’expedient se sotmeti a informació pública  
durant el termini de trenta dies, prèviament a l’aprovació definitiva, si s’escau, tal com 
determina l’article 160 del ROAS.

Per tot això, el regidor sotasignat proposa al Ple municipal l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.-  Aprovar inicialment l’establiment del servei públic municipal  de lloguer de  
bicicletes, sobre la base de la memòria justificativa i el projecte de reglament elaborat  
per la  comissió creada a l’efecte,  de conformitat  amb l’establert  a  l’article  160 del  
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i  
Serveis dels Ens locals 

SEGON.-  Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de trenta dies, a  
comptar des de la darrera publicació de les ordenades al paràgraf següent, a efectes  
de presentació d’al·legacions i suggeriments, amb el benentès que si durant aquest  
termini no es presenten al.legacions ni reclamacions, l’establiment del servei públic  
municipal  de  lloguer  de  bicicletes  així  com  el  reglament  quedaran  aprovats  
definitivament sense necessitat d’ulterior acord llevat de les publicacions preceptives. 

TERCER.- Publicar l’anunci  d’informació pública corresponent  al  Diari  Oficial  de la  
Generalitat  de Catalunya,   al  Butlletí  Oficial  de la Província i  a un dels mitjans de  
comunicació escrita diària, i disposar-ne l’exposició al tauler d’edictes de l’Ajuntament.

QUART.-  Facultar  àmpliament  la  Sra.  Alcaldessa  d’aquest  Ajuntament,  per  a  
l’atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per executar els acords  
anteriors. “-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervencions (les intervencions del membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde President de conformitat amb l’article 

 



 

94  del  Reglament  d’organització  dels  Ens  Locals  aprovat  pel  R.D. 
2568/1986 de 28 de novembre.)

http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180619&punto=3

VOTACIÓ

Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents.

Vots a favor:

Grup Municipal de CIU, senyors/es Montserrat Carreras Garcia, Pedro Ruiz Monje, 
Julio Ramon Berrio, Lola Domènech Bartomeu i Jaume Casañas Carballido.

Grup Municipal de GUANYEM CUNIT, senyors Xavier Salvadó Usach, Martin Julio 
Grondona.

Grup Municipal de ERC , senyor Ivan Faccia i Serrano. 

Grup Municipal de ICV ,senyor Antonio Martinez Pascual.

Abstenció:

Grup Municipal de C’s, senyors/es Esther Otero Castro, Soraya Serrano Cruz, José 
Portillo Rovira.

Grup Municipal  Socialista  , senyors/es Judith Alberich Cano, Àngel Grau Ramos, 
Reyes Barbero Montenegro i Manuela Estudillo Sánchez.

I  dit  això,  quan  són  les  19:57  hores  s’aixeca  la  sessió  per  ordre  de  la 
Presidència i s’estén la present acta de la qual jo, com a Secretari en dono fe.

 

Vist i plau EL SECRETARI,

 

http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180619&punto=3


 

L’ALCALDESSA,  

Montserrat Carreras García Jordi Gasulla Sabaté
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