ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2002.- NÚMERO 06:
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

SR. MANUEL VISA I PURROY

Regidors:

SR. MANUEL QUEROL LLOBET
SR. RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. LLUÍS DALMAU SALVATELLA
SRA. MONTSE BENDICHO CASAÑÉ

Secretari:

SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, éssent les 13 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
Presidència del Sr. Alcalde en Manuel Visa i Purroy i l'assistència dels Regidors
que s’assenyalaran.
Prèviament a l’inici del primer punt de l’Ordre del Dia, demana la paraula el
regidor portaveu de CiU per una qüestió d’ordre i exposa que el grup municipal
de CiU va recórrer ahir la convocatòria d’aquest Ple i demana que es resolgui
convocant un nou Ple de caire ordinari, com pertoca en els mesos parells (art.
48.2.a de la Llei de Bases de Règim Local), a fi de no limitar la participació dels
regidors, com és el fet de no haver convocat al mes d’agost, i quedar-se així
sense l’apartat de Precs i Preguntes i altres mocions.
També es fa constar que s’ha incorporat una moció, com a punt de l’Ordre del
Dia, segons la qual CiU havia demanat parlar sobre un tema relacionat amb la
petició de marquesines per als veïns que acudeixen a l’Hospital “Arnau de
Vilanova”, quan en realitat mai s’havia presentat.
Finalment, el mateix portaveu de CiU, fa constar que el seu grup abandonarà la
sala pels motius abans exposats que, segons ell, suposen una vulneració dels
seus drets com a regidors d’aquest grup municipal.
El Sr. Alcalde manifesta que s’ha fet igual que cada any, talment com ho va fer
CiU quan governava.

Acte seguit abandonen la Sala de Plens els quatre regidors de CiU, els Srs.
Josep Ibarz i Gilart, Joan Molet Torres, Josep Gòdia Visa i Josep Ramon
Olivart Vilaseca. A continuació, el Sr. Alcalde dóna continuïtat al Ple establert,
després que el Sr. Secretari respongués afirmativament sobre la possibilitat de
fer-ho.

1.- Aprovació de les actes de Ple de data 25 d’abril de
2002 i 27 de juny de 2002.
Pel que fa a l’acta de 25 d’abril de 2002, resta aprovada pel vot favorable dels
set regidors del PSC i PP presents en la sessió plenària.
Pel que fa a l’acta de 27 de juny de 2002, resten aprovades amb el vot
favorable dels set regidors del PSC i PP presents en la sessió plenària.

2.- Aprovació
d’Almacelles

del

Calendari

de

Festes

Locals

Es dóna lectura a la següent proposta:
“Per donar compliment al que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels
Treballadors, cal procedir a determinar quines seran les dues festes locals per
al 2003.
Un cop examinades les festes oficials proposades per la Generalitat i ateses les
necessitats dels vilatans.
Es proposa als reunits l’adopció del següent acord:
Primer: Fixar les festes locals per a l’any 2003 tal com es segueix:
• El dia 28 de febrer, amb motiu de la Festa de l’Aigua.
• El dia 24 de setembre, amb motiu de la Festa de la Mare de Déu de la
Mercè.
Segon: Trametre aquest acord a la Delegació Territorial del Departament de
Treball, si bé caldrà que hagi estat ratificada pel Ple Municipal”.

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i PP.

3.- Declarant deserta la contractació per concurs de la
concessió del cinema i Bar-Cafeteria
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per acord de Ple de 25 d’abril de 2002 es va acordar iniciar la
contractació per concurs de la gestió del cinema i bar cafeteria del Casal
Cultural.
Atès que per edicte insertat en el BOP de 9 de maig de 2002 es va publicar
l’anunci de l’esmentada concessió convocant els possibles licitadors.
Atès que per part del Circuit Urgellenc es va presentar una oferta econòmica la
qual va ser admesa inicialment per la mesa de contractació.
Atès que un cop examinada amb posterioritat l’oferta per part dels serveis
jurídics es considera que aquesta no concorda amb el Plec de Clàusules
Administratives donat que la memòria de proposta de servei annexa a la
proposició econòmica, en el seu apartat E) al parlar de la millora del cànon de
l’oferta diu que ofereix gestionar la concessió administrativa durant un termini
de 20 anys, establint els 10 primers anys com a període per amortitzar la
inversió i fixant a partir de l’11 any el pagament d’un cànon anyal de 2.500
euros.
Atès que pel que fa a la instal.lació obligatòria de l’equipament, segons el plec
de l’Ajuntament, manifesta que: “ens és impossible poder instal.lar directament
les butaques però és a la nostra ma, poder aconseguir a través nostre que la
compra d’aquestes butaques, pugui ser molt avantatjosa, podent estalviar més
d’un 25 % del valor.
Atès que en definitiva no procedeix l’admissió de l’oferta per l’incompliment
esmentat del plec, es proposa als reunits el següent:
Primer: Declarar deserta la contractació de la concessió per concurs de
l’explotació del cinema i bar-cafeteria fent pública aquesta resolució.”
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i PP.

4.- Acceptació de les subvencions concedides per
reparar els danys causats per les nevades per obres i
serveis ja realitzats. Sol·licitud de crèdits.
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atesa la convocatòria realitzada pel Departament de Governació i per tal
d’ajudar als ajuntaments a cobrir les despeses causades per les nevades, la
qual fou resolta concedint un ajut per les despeses realitzades i un altre ajut per
les despeses a realitzar, es proposa als reunits:
Primer: Acceptar els ajuts atorgats per resolució del Departament de
Governació i Relacions Institucionals GRI/1961/2002, de 1 de juliol, següent:
Títol actuació: Obres i Serveis realitzats per reparar els danys dels temporals
de neu i fred del mes de desembre de 2001.
Ajut otorgat: 6.534,68 euros
Segon: Acceptar la normativa aprovada per al desenvolupament del programa.
Tercer: Sol.licitar a l’Institut Català de Finances un prèstec per import de
6.534,68 euros, d’acord amb l’import de l’ajut atorgat per la resolució del
Departament de Governació i Relacions Institucionals GRI/1961/2002, de 1 de
juliol.
Quart: Aprovar les condicions del contracte de prèstec establertes en el
conveni signat el 31 de gener de 2001, entre el Departament de Governació i
Relacions Institucionals i l’Institut Català de Finances ampliat per l’Addenda al
conveni de 6 de maig de 2002, que són les següents:
Termini: 12 anys essent els primers 2 anys de carència.
Tipus d’Interès: Euribor anual més un diferencial de 0,50 punts percentuals.
Comissió d’obertura: 0,10 % del nominal del prèstec.
D’acord amb l’ordre de 12 de març de 2002, el pagament de la càrrega
financera (amortització del capital i interessos), que es derivi del contracte de
prèstec, anirà a càrrec del pressupost de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè: Delegar en el Director General d’Administració Local del Departament
de Governació i Relacions Institucionals la formalització d’aquest crèdit en nom
de la corporació.
Sisè: Fer constar que l’Ajuntament d’Almacelles no té contret cap deute amb la
Generalitat de Catalunya”.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i PP.

5.- Acceptació de les subvencions concedides per
reparar el dany causat per les nevades. Despeses
pendents d’executar. Sol·licitud de crèdits
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atesa la convocatòria realitzada pel Departament de Governació i per tal
d’ajudar als ajuntaments a cobrir les despeses causades per les nevades, la
qual fou resolta concedint un ajut per les despeses realitzades i un altre ajut per
les despeses a realitzar, es proposa als reunits:
Primer: Acceptar els ajuts atorgats per resolució del Departament de
Governació i Relacions Institucionals GRI/2163/2002, de 19 de juliol, següent:
1)Títol actuació: Reparació de sots del paviment.
Ajut atorgat: 20.845,86 euros
2)Títol actuació: Reposició de paviments.
Ajut atorgat: 20.914,88 euros
3)Títol actuació: Substitució de paviments.
Ajut atorgat: 20.704,45 euros
Segon: Acceptar la normativa aprovada per al desenvolupament del programa.
Tercer: Sol.licitar a l’Institut Català de Finances un prèstec per import de
62.465,19 euros, d’acord amb l’import de l’ajut atorgat per la resolució del

Departament de Governació i Relacions Institucionals GRI/2163/2002, de 19
de juliol.
Quart: Aprovar les condicions del contracte de prèstec establertes en el
conveni signat el 31 de gener de 2001, entre el Departament de Governació i
Relacions Institucionals i l’Institut Català de Finances ampliat per l’Addenda al
conveni de 6 de maig de 2002, que són les següents:
Termini: 12 anys essent els primers 2 anys de carència.
Tipus d’Interès: Euribor anual més un diferencial de 0,50 punts percentuals.
Comissió d’obertura: 0,10 % del nominal del prèstec.
D’acord amb l’ordre de 12 de març de 2002, el pagament de la càrrega
financera (amortització del capital i interessos), que es derivi del contracte de
prèstec, anirà a càrrec del pressupost de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè: Delegar en el Director General d’Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals la formalització d’aquest
crèdit en nom de la corporació.
Sisè: Fer constar que l’Ajuntament d’Almacelles no té contret cap deute amb la
Generalitat de Catalunya”.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i PP.

6.- Aprovació definitiva de la imposició i ordenació de
les Contribucions Especials per a la urbanització del
carrer de la Noguera
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vistes les instàncies amb registre d'entrada número 1436/02 i 1449/02,
presentades pels Srs. MIQUEL NAVARRO ORIACH i PERE MORA
MARTÍNEZ, en qualitat de propietaris dels solars que llinden amb el C/ La
Noguera, comprés entre els C/ de Ntra. Sra. de Montserrat i el de Sant Jordi,
per la qual cosa presenten al.legacions a la imposició i ordenació de
contribucions especials de les obres d’urbanització del C/ Noguera, demanant

l’aportació municipal del 50% atès que el costat est de l’esmentat carrer no
tributa per ser sól no urbanitzable.
Atès que es consideren els mòduls correctament aplicats a l’igual que en la
resta d’expedients d’aquest tipus i d’acord amb els criteris opcionals que fixa la
Llei d’Hisendes Locals.
Atès que l’amplada del C/ Noguera és superior a la dels circundants, atesa la
inexistència de serveis en el costat est.
Atès que la diferèncai de valor és substancialment deguda a què la part nord
del C/ Sant Jordi a partir de la meitat de l’eix és costejada íntegrament pels
propietaris, al tractar-se d’una unitat d’actuació en sòl urbà, donant com a
resultat que el preu per m2 aplicable als veïns de tot el carrer quedi disminuit.
Atès que la Llei d’Urbanisme de Catalunya obliga als propietaris del sòl urbà a
costejar la urbanització dels vials adjacents a la parcel.la per tal de poder
gaudir de llicència urbanística independentment de quina sigui l’amplada
d’aquests, essent l’aportació mínima de l’Ajuntament la del 10%.
Vistes les anteriors consideracions es proposa als reunits:
Primer: Desestimar les al.legacions presentades ratificant els criteris i el
repartiment de quotes fixat per l’Ajuntament. S’estima no obstant la variació de
les medicions proposada per MIQUEL NAVARRO ORIACH”.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i PP.

7.- Moció de Convergència i Unió sobre l’autovia LleidaOsca per tal que s’executi d’una vegada el tram
Almacelles-Lleida
Es dóna lectura a la següent moció:
“El passat 23 de juliol de 2002, el Butlletí Oficial de l’Estat informava que el
Ministeri de Foment licitava l’assistència tècnica per la redacció del projecte del
primer tram d’autovia Lleida-Osca, espai comprès entre la variant de Lleida i el
P.K. 104, és a dir, passat la Cerdera.

Davant d’aquesta notícia, el portaveu de CiU a l’Ajuntament d’Almacelles, va
realitzar unes gestions davant la Demarcació de carreteres a Lleida del
Ministeri de Foment, els quals el van informar que també s’ha demanat la
redacció d’un segon tram, en aquest concret la Cerdera-Variant d’Almacelles.
Davant de la importància que pot representar pel creixement econòmic
Almacelles la construcció de l’Autovia, el Grup Municipal de Convergència i
Unió a l’Ajuntament d’Almacelles proposem els següents acords:
1.- Tot i que en l’actualitat el Ministeri de Foment hagi optat per redactar el
projecte de l’autovia Lleida-Osca en diferents trams. En aquest cas últim, el
tram de Lleida a la Cerdera i properament, de la Cerdera a Almacelles,
l’Ajuntament d’Almacelles demana al Ministeri de Foment, que en el moment
d’executar la construcció de l’obra de l’Autovia, aquest pugui executar el tram
de Catalunya d’un sol cop, és a dir, el Tram d’Almacelles a Lleida.
2.- Donar trasllat de l’acord al Ministeri de Foment”.
Un cop donada lectura a la moció es desestima per unanimitat dels regidors
presents, fent constar que el Ministeri de Foment ha licitat el tram Lleida-La
Cerdera, i licitarà properament un segon tram segons manifestacions del
delegat a Lleida de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya.

8.- Adjudicació del concurs per a la contractació de les
obres d’urbanització dels carrers de Nostra Sra. de
Montserrat (entre carrer del Segrià i carrer de la
Noguera), carrer de la Noguera (entre carrer de Ntra.
Sra. de Montserrat i carrer de Joaquim Garcia Morato),
carrer de Sant Jordi (entre carrer del Segrià i carrer de
la Noguera) i carrer del Segrià (entre carrer de Sant
Jordi i carrer de Joaquim Garcia Morato). Fase “B”
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Celebrada la mesa de contractació, en data 5 d’agost de 2002, en la forma que
s’assenyala a la clàusula 11 i 12 del Plec de Clàusules Administratives que han
de regir el concurs tramitat per adjudicar, mitjançant procediment obert, les
obres d’urbanització del projecte que integra els carrers de Nostra Sra. de
Montserrat (entre carrer del Segrià i carrer de la Noguera), carrer de la Noguera

(entre carrer de Ntra. Sra. de Montserrat i carrer de Joaquim Garcia Morato),
carrer de Sant Jordi (entre carrer del Segrià i carrer de la Noguera) i carrer del
Segrià (entre carrer de Sant Jordi i carrer de Joaquim Garcia Morato).
Havent donat lectura, el secretari, de l'anunci referit i a les disposicions legals
concordants, amb l'acte administratiu a què es refereix el document esmentat
segons l’adjudicació provisional que consta en l’acta d’obertura de pliques
aixecada a tal fi i, atès que no s’ha formulat cap reclamació, es proposa als
reunits el següent:
Primer: Declarar vàlida la licitació i ADJUDICAR PROVISIONALMENT el
contracte d’urbanització del projecte que integra els carrers de Nostra Sra. de
Montserrat (entre carrer del Segrià i carrer de la Noguera), carrer de la Noguera
(entre carrer de Ntra. Sra. de Montserrat i carrer de Joaquim Garcia Morato),
carrer de Sant Jordi (entre carrer del Segrià i carrer de la Noguera) i carrer del
Segrià (entre carrer de Sant Jordi i carrer de Joaquim Garcia Morato),a
l’empresa MABLANC EXCA, SL pel preu de 195.961,42 euros.
Segon: Notificar aquest acord a l’adjudicatari un cop ratificat pel Ple i fer els
tràmits que calguin per tal que es pugui atorgar el document contractual
corresponent, finalitzant l’expedient de la manera legalment prevista i dipositant
l’import corresponent a la garantia definitiva a la Caixa de la Corporació.
Tercer: Facultar al Sr. Alcalde perquè en nom i representació de l’Ajuntament,
signi la documentació corresponent que sigui procedent”.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i PP

9.- Moció de Convergència
l’asfaltament del Camí de la Rasa

i

Unió

demanant

Es dóna lectura a la següent moció:
“L’any 1991, l’Alcalde Josep Escuer promouria la creació del Primer Pla
d’asfaltament de camins. Per dur-lo a terme es buscaria el màxim consens amb
la resta de forces polítiques del municipi, creant així una Comissió formada per
els diferents portaveus municipals.
Aquella Comissió acordaria que els primers camins a asfaltar fossin els dos
primers quilometres d’accessos a Almacelles, La Saira, Algauire, Pedregals,

Esplús, St. Joan, Ventafarines, l’ordre d’asfaltament es determinaria mitjançant
un sorteig en la propera sessió Plenària de l’Ajuntament. Des de 1995 i un cop
acabat el Primer Pla, l’ordre d’asfaltament de camins no ha respost a cap mena
de consens, sinó al que han determinat en cada moment el nou equip de
govern.
Transcorregut tot aquest temps el Grup de CiU trobem a faltar que l’equip de
govern no hagi asfaltat el camí de la Rasa. Un camí vital per al
desenvolupament dels habitants de la Saira i de les torres del seu entorn, per
no parlar de la Granja-escola que només aquest any ha rebut la visita de més
de 2.000 nens i nenes.
Per aquest motiu el Grup de CiU presentem els següents acords al Ple:
1.- Que per l’equip de govern dugui per aquest any 2002 l’asfaltament del camí
de la Rasa, tram comprès entre el nucli de la Saira i el límit amb el terme de
Lleida.
2.- Que l’equip de govern endegui converses amb l’Ajuntament de Lleida per tal
que aquest pugui estudiar també asfaltar el seu tram de poc més de 900
metres (tram entre el terme d’Almacelles i la nacional 240).
3.- Que l’equip de Govern també instal.li als diferents accessos de la Saira
noves senyals indicatives del nucli així com senyals de límit de velocitat.
4.- Donar trasllat de l’acord a l’Associació de veïns de la Saira”.
Un cop donada lectura a la moció es desestima per unanimitat dels regidors
presents.

10.- Proposta alternativa de l’Equip de Govern sobre el
Camí de la Rasa
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que hi ha interès i necessitat d’iniciar l’asfaltatge del Camí de la Rasa
d’aquest terme municipal, des del nucli de la Saira i fins al límit del terme i
posteriorment fent arribar l’asfaltat a la mateixa carretera nacional 240, ja dins
del terme municipal de Lleida.

Atès que en aquest Camí de la Rasa van a raure els accessos de granges i
masos ubicats, ja sigui en el terme d’Almacelles o en els d’Alguaire,
Torrefarrera, Lleida.
Atès que aquest vial passarà a ser el nou camí d’enllaç natural de pobles com
Sucs, Gimenells i Raimat, amb les darreres modificacions del traçat d’aquesta
carretera.
És per tot això que es proposa el següent:
Primer: Sol.licitar al Consell Comarcal del Segrià que a l’igual que ho duen a a
terme altres consells comarcals, es faci càrrec de les despeses d’asfaltatge del
Camí de la Rasa, des del nucli de la Saira fins a juntar-se amb la CN-240
Segon: Donar trasllat d’aquesta sol.licitud a l’Ajuntament de Lleida i als Veïns
de la Saira”.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i PP.

11.- Moció de Convergència i Unió per la col.locació de
marquesines a Lleida prop dels centres sanitaris
Es retira de l’Ordre del Dia en constatar-se l’inexistència de la moció
esmentada.

12.- Proposta alternativa de l’Equip de Govern per la
sol.licitud al Consell Comarcal per a la col.locació de
marquesines prop dels centres sanitaris per a l’ús dels
habitants de la nostra comarca
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atés que molts usuaris dels diferents centres sanitaris de Lleida són veïns dels
pobles d’aquesta comarca que accedeixen a aquests mitjançant transport
públic i més concretament per autobús de línia regular.

Atès que molts d’aquests usuaris han d’esperar a l’exterior d’aquests centres
sanitaris la parada dels diferents autobusos, amb les molèsties que això
ocasiona en dies de pluja o vent.
És per tot el qual que es proposa als reunits :
Primer: Sol.licitar al Consell Comarcal del Segrià que amb el vist-i-plau de
l’Ajuntament de Lleida, s’iniciïn els tràmits corresponents per tal de col.locar
diferents marquesines enfront d’aquests centres sanitaris a fi que els usuaris
dels pobles puguin esperar els autobusos en les millors condicions possibles.
Segon: Donar compte d’aquesta resolució al Consell Comarcal del Segrià a
l’Institut Català de la Salut i a l’Ajuntament de Lleida”.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i PP.

13.- Modificació del Pressupost del Patronat Municipal
d’Esports núm. 1/02, generant crèdits en partides
finançades amb aportacions voluntàries d’ingressos
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vista la necessitat de consignar en el Pressupost del Patronat Municipal
d’Esports les despeses que comporta l’establiment dels serveis que es diran,
habilitant les partides econòmiques adients.
Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.
Atès que, cal procedir doncs a consignar en el pressupost, la part de despesa
finançada mitjançant aportacions, completant així el total finançament.
Atès el que disposa l´article 162, de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes
Locals, i els articles 43 a 45 del RD 500/90, de 20 d´abril pel que fa a la
generació de crèdits per aportacions voluntàries no tributàries i vist l´informe de
l´Interventor acctal. es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment l´expedient de modificació de crèdits número 1/02
dins del vigent pressupost del Patronat Municipal d’Esports generant crèdit
extraordinari per aportacio o compromisos d'ingresos amb el següent resum:

ESTAT D´INGRESSOS
PARTIDA
34000

CONCEPTE
Preu Aportació Estades
TOTAL

IMPORT
3.589 €
3.589 €

ESTAT DE DESPESES
PARTIDA

CONCEPTE

Pressupost

452

14100

Altre personal

452

22105

Productes
Estades
TOTAL

Alimentaris

Crèdit
extraord. Modificació per total crèdit
SUPLEMENT
DE generació
CRÈDIT
ingressos
2.103.54 €
0
1.569.65 €
3.886.79 €
0

0

2.019.35 €

2.019.35 €

3.589 €

Segon: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord,
mitjançant inserció del
corresponent edicte en el “Butlletí Oficial de la Província” a efectes de
reclamacions.
Tercer: Si durant el termini d´exposició pública, no es presenten reclamacions,
l´acord s´entendrà definitivament aprovat.”
No obstant això el Ple acordarà el que cregui més adient”.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i PP.

14.- Modificació del Pressupost del Patronat Municipal
d’Esports núm. 2/02, habilitant crèdits per transferència
entre partides
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que l'article 160 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, faculta a les entitats locals a regular, en les bases d'execució
del pressupost, el règim de transferències de crèdit pressupostari de l'estat de
despeses.
Atès que en el capítol II, secció 4a , base 11a de les bases d'execució del
pressupost del Patronat Municipal d’Esports, que regula l'aprovació dels
expedients de transferència de crèdits.

Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.
I havent sorgit en el transcurs de l'exercici la necessitat d'atendre determinades
despeses que no es poden ajornar fins el proper any, sense que existeixi en el
pressupost ordinari en vigor consignació pressupostària o per ésser aquesta
insuficient.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer:
Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 2/02
mitjançant transferències de crèdits de l'estat de despeses del pressupost del
Patronat d’Esports amb el següent resum:
1.- AMPLIACIONS DE CRÈDITS
Partida
Concepte
452 22105
Productes alimentaris
TOTAL
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

2.- FONS D’AMINORAR
Partida
452
452

21200
22100

Import
1.780.65 €
1.780.65 €

1.780.65 €

Concepte
Edificis i altres construccions
Energia electrica
TOTAL

Import
1.000,00 €
780.65 €
1.780.65 €

Segon: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord
mitjançant inserció del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província,
a efectes de reclamacions.
Tercer: Si durant el termini d'exposició pública, no es presenten reclamacions,
l'acord s'entendrà definitivament aprovat”.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i PP.

15.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm.
4, de crèdit extraordinari i Suplement de crèdit, fent ús
del Romanent de Tresoreria de l’exercici anterior
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que és necessari atendre al pagament de determinades despeses que es
detallen a continuació i no existint partida pressupostària per fer front a
aquestes despeses o ser insuficient l’existent.
Atès el que disposa l’article 158 de la Llei 39/88 de 28 de desembre reguladora
de les Hisendes Locals, article 37 del Reial Decret de 20 d’abril, es proposa al
Ple de la Corporació la següent proposta d’acord:
Primer: Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari 4/02 dins del vigent pressupost, finançat amb part del romanent
líquid de tresoreria disponible procedent de la liquidació de l’exercici anterior, i
que llur resum és:
SUPLEMENTS DE CRÈDITS
FUNCIONAL
451

PARTIDA
CONCEPTE
62500
Mobiliari i ensers
TOTAL

IMPORT
14.896 euros
14.896 euros

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
FUNCIONAL
451
511

PARTIDA
62600
62300

CONCEPTE
Equips per procés d’informació
Maquinària, instal.lacions i
utillatge
TOTAL

IMPORT
16.773 euros
3.000 euros
19.773 euros

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI: 34.669 euros

FONS DE FINANCIACIÓ:
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA SUPLEMENTS DE CRÈDIT
I CRÈDIT EXTRAORDINARI
TOTAL ROMANENT LÍQUID TRESORERIA A UTILITZAR

34.669 euros
34.669 euros

Segon: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord,
mitjançant inserció del corresponent edicte en el “Butlletí Oficial de la Província”
a efectes de reclamacions.
Tercer: Si durant el termini d’exposició pública, no es presentessin
reclamacions, l’acord s’entendrà definitivament aprovat”.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i PP.

I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 13,20
hores del migdia.

Vist-i-plau,
L’alcalde

EL SECRETARI

