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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 01/2012 
Caràcter: ordinària 
Data: 22 de febrer de 2012 
Horari: de 18:30 a 19:15 hores 
Lloc: Sala de plens 
 
Hi assisteixen: 
Sergi Cotilla i Mestre, alcalde (CiU) 
Isidre Martorell i Dulcet, tinent d'alcalde (CiU) 
 
Actua de Secretari el Sr. Ramon Conillera i Marçal. 
 
Es reuneix, per tant, amb el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, ja que hi assisteixen 
dos regidors dels tres que, de fet i de dret, componen l'Ajuntament, acomplint-se el previst en l'article 46.2 c) 
de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Declarada oberta la sessió per ordre del Sr. Alcalde, es passa a tractar els assumptes inclosos a l'ORDRE 
DEL DIA. 
 
1r.- Acta de la sessió del dia 15 de setembre de 2011 – Aprovació 
 
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió celebrada el dia 15 de setembre de 2011, a la qual no es dóna 
lectura tota vegada que els senyors Regidors disposen d'una còpia que ha estat tramesa juntament amb la 
convocatòria, a la que els regidors donen llur conformitat. 
 
2n.- Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia 
 
Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, dels Decrets de l'Alcaldia dictats 
entre el dia 4 de juliol de 2011 i el dia 17 de febrer de 2012 i numerats del 13/2011 al 005/2012, als quals no 
es dóna lectura tota vegada que els senyors Regidors disposen d'una còpia que ha estat tramesa juntament 
amb la convocatòria. El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
3r.- Pressupost de la corporació i plantilla de personal per a l'exercici 2012 – Aprovació inicial 
 
ANTECEDENTS 
L'alcalde de l'Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l'exercici 2012. 
L'interventor i el secretari de l'Ajuntament han emès els informes favorables que figuren a l'expedient. 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
En la tramitació dels pressupostos s'han seguit els requisits exigits per la legislació vigent. 
La tramitació i aprovació del pressupost s'ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 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 2 a 23 del Reial decret 500/1990, i els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, general d'estabilitat pressupostària. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 



 
 
 

AJUNTAMENT 
DE LA FEBRÓ 

 

PO 22.02.2012/Pàg. 2 

1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l'exercici de 2012, el qual, resumit per capítols, és el 
següent: 
 

INGRESSOS Pressupost de l'entitat 

A) OPERACIONS CORRENTS  
1. Impostos directes 
2. Impostos indirectes 
3. Taxes, preus públics i altres ingressos 
4. Transferències corrents 
5. Ingressos patrimonials 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6. Alienació d'inversions reals 
7. Transferències de capital 
C) OPERACIONS FINANCERES 
8. Actius financers 
9. Passius financers 

 
16.275,00 

500,00 
19.502,80 
88.125,00 

10,00 
 

0,00 
314.837,20 

 
0,00 
0,00 

INGRESSOS TOTALS 439.250,00 
 

DESPESES Pressupost de l'entitat 

A) OPERACIONS CORRENTS 
1. Despeses de personal 
2. Despeses corrents en béns i serveis 
3. Despeses financeres 
4. Transferències corrents 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6. Inversions reals 
7. Transferències de capital 
C) OPERACIONS FINANCERES 
8. Actius financers 
9. Passius financers 

 
9.766,20 

91.733,80 
0,00 

6.176,00 
 

331.574,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 

DESPESES TOTALS 439.250,00 
 
Aprovar la plantilla de personal que es detalla en el pressupost. 
3. Aprovar les bases d'execució del pressupost general. 
4. Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d'anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils durant el qual els interessats podran 
presentar-hi reclamacions. 
5. L'aprovació inicial del pressupost es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d'exposició pública i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix, quan s'hagi complert el 
que disposen l'article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 169 
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. 
 
4t.- Declaració com a vacant d'un lloc de regidor – Aprovació 
 
Atès el traspàs del regidor d'aquest Ajuntament, Sr. Juan Prunera i Martorell, el qual va ser elegit en la llista 
presentada per Convergència i Unió (CiU) en les Eleccions locals de 2011, i d'acord amb el què disposa 
l'article 184 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general. 
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El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Declarar vacant un lloc de regidor de l'Ajuntament de la Febró. 
 
Segon.- Trametre una certificació del present acord a la Junta Electoral Central. 
 
Acabats tots els punts de l'ordre del dia, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
 Vist i plau 
El secretari L'alcalde 
 
 
 
Ramon Conillera i Marsal Sergi Cotilla i Mestre 


