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ACTA DE PLE MUNICIPAL 
 
Núm. :  3/2012  
Caràcter : Extraordinària 
Del:  15 de març de 2012 
Horari:  des de les 21 h fins a les 21:05. 
Lloc:  Sala de Plens de l’Ajuntament. 
 
 
Assistents amb veu i vot: 
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU) 
Sra. Maria Pilar Giró Roman (CiU) 
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU) 
Sr. Pau Casals Caus (CiU) 
Sr. Francisco Cárdenas Toscano (CiU) 
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU) 
Sra. Dolors Ligero Ruiz (CiU) 
Sr. Joan Vicente i Rufí (PSC-PM) 
Sr. Júlia Vendrell i Amate (PSC-PM) 
Sra. Verónica Lahoya Rodríguez (PSC-PM) 
Sr. Juan José García i Cañadas (PSC-PM) 
Sr. Carles Motas i López (TSF) 
Sr. Josep Morató Molins (TSF) 
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF) 
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF) 
Sra. Ana Remedios Martín Cañadas (TSF) 
Sr. Josep Saballs Balmaña (TSF) 
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC-AM) 
Sra. Maria Angeles Sánchez Aragón (PP) 
 
 
 
Hi assisteixen també: 
Sra. Raquel Rius i García, interventora acctal., 
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari 
 
Excusen la seva absència: 
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM) 
Sr. Jesús Fernández i Bort (ICV-EUiA-EPM) 
 
Ordre del dia: 
 
1. SUPLEMENT DE CRÈDIT 1/2012 ''OBRES PALAU DE L'AB AT'' 
 



 
Desenvolupament de la sessió : 
 
1.- SUPLEMENT DE CRÈDIT 1/2012 "OBRES PALAU DE L'AB AT" 
 
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C.I. de Règim Intern 
en sessió extraordinària i urgent, i que textualment diu el següent: 
 
«Atesa la proposta de suplement de crèdit per l’àrea de cultura i urbanisme segons la 
qual “donat que enguany es porta a terme l’exposició temporal al Palau de l’Abat, inici 
del programa d’exposicions d’obres d’autors nacionals i internacionals, i que aquesta 
primera exposició està formada pel fons de la col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza. 
 
Atès que en l’aplicació pressupostària 12.03.33604.62200 “Obres Museu Thyssen” hi 
ha insuficiència de consignació pressupostària, per tal de poder realitzar les 
contractacions necessàries per l’adequació de l’espai per portar a terme l’activitat.” 
 
Atès que en el pla plurianual 2012-2015 hi ha previst de concertar un préstec de 350.000 
per finançar l’aplicació pressupostària  03.33604.62200  “Obres Museu Thyssen” en la 
plurianualitat per l’exercici 2012. 
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.- Aprovar el suplement de crèdit 1/2012 obres palau de l’abat per un import de 
350.000 euros a l’aplicació pressupostària 03.33604.62200 “obres museu Thyssen” 
finançat amb el compromís del préstec a concertar per import de 350.000 euros 91300 
Préstec rebut fora del sector públic a llarg termini pel mateix import. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de 15 dies, entenent-
se aprovat definitivament en cas de no presentar-se reclamacions.» 
 
Carles Motas: Demana que es tingui en compte que a la Comissió Informativa de Règim 
Intern extraordinària i urgent del passat dia 12 de març de 2012 no hi ha havia quòrum. 
 
Joaquim Clarà: En segona convocatòria sí que n’hi havia.  
 
Secretari: A la Comissió Informativa ningú ho va fer constar. 
 
Es sotmet a votació la proposta essent per unanimitat dels membres presents. 
 
 
El President aixeca la sessió de la qual com a secretari estenc aquesta acta. 
 
 
        Vistiplau 
El secretari       El president 
 
 
 
Carles Ros i Arpa      Joan Alfons Albó i Albertí 


