
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
27/2010

Srs./Sres. Assistents:
Alcalde-President:
BEL ACCENSI, FERRAN
Regidors/es:
ALGUERÓ CABALLE, ANNA
BEL SALVADÓ, MARIA CRISTINA
BONILLA MARTI, JORDI
CABALLOL ANGELATS, JOAN 
CID GARCIA, ROSA
CORDERO GONZALEZ, CONSUELO
ENA FORNÉ, EDUARD FERRAN
FORCADELL TORRES, JAUME 
FOLQUÉ BORRULL, JORDI
FORÉS GARGALLO, RICARD
LEHMANN MOLÉS, EMILI
LLEIXA VERO, RICARD
MARÍN RIFÀ, VALENTÍ
MONLLAU GARCIA, MIQUEL ANGEL
PANISELLO CHAVARRIA, PERE
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL
SABATÉ BORRÀS, JOAN
SANAHUJA RAMÍREZ, JOAN
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE

Secretari 
LINAGE DÍEZ, JOSE LUÍS

Excusen la seva assistència:
MARTÍN CID, JOSÉ ANTONIO

Tortosa, sent les tretze hores i trenta minuts del dia 
vint-i-quatre  de  novembre  del  dos  mil  deu, prèvia 
convocatòria  girada  a  l'efecte,  es  reuneixen,  en 
primera convocatòria, al Saló de Sessions de la Casa 
Consistorial, els membres de l'Excm. Ajuntament de 
Tortosa que al marge es relacionen, a l’objecte de 
realitzar sessió  extraordinària  i  urgent sota  el 
següent 

Motiu de la  urgència: Resoldre expedients ja  conclosos que han de ser  aprovats a la  major  brevetat a 
l'objecte d'agilitzar la gestió econòmica.

ORDRE DEL DIA

PRESIDÈNCIA

1r. Ratificació del caràcter urgent de la sessió. 

RÈGIM INTERIOR

2n. Dictamen de proposta d'aprovació de la modificació del Pla de Sanejament Financer 2008-2011

3r. Dictamen d'aprovació de l'expedient de contractació d'una operació de crèdit a llarg termini per import  
d'1.500.000 euros, amb finançament d'inversions.

4t.  Dictamen  d'aprovació  inicial  de  la  modificació  pressupostària  núm.  25/2010.  Crèdit  extraordinari  i 
suplement de crèdit

5è.  Dictamen  d'aprovació  inicial  de  la  modificació  pressupostària  núm.  6/2010  de  l'IMACT.  Crèdit 
extraordinari
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*-*-*

La Presidència declara oberta la sessió, procedint-se a continuació a tractar-se els punts inclosos a l'Ordre 
del Dia:

PRESIDÈNCIA

01. RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ.

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que el grup Socialista votarem en contra del caràcter  
urgent, entenem que és un tema de molta complexitat, que requereix de temps per a poder-ho estudiar i la  
veritat és que se'ns va convocar per urgència a la Comissió d'ahir, els nostres representants no van poder  
assistir per motius professionals, ahir a la nit rebíem la convocatòria del Ple i avui ens hem de posicionar 
sobre un tema que realment ja dic, és important, té complexitat i per tant entenem que s'hauria d'haver fet  
en temps degut i per tant votarem en contra. 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Sabaté, que sense ànim d'entrar a discussió,  
evidentment s'ha fet molt urgent, però la convocatòria de la comissió no va ser ahir, sinó va ser abans d'ahir,  
simplement per deixar constància, es va fer per urgència i  reconeixent que també nosaltres haguéssem 
volgut tenir més temps, no procedeix més que expressar la seva posició.

*-*-*

Sotmès  la  urgència  de  la  sessió,  el  Ple  de  l'Ajuntament,  acorda  aprovar-la  amb  catorze  vots  a  favor,  
corresponents als regidors dels grups CiU, ERC, PP i ICV-EUIA-EPM, i cinc vots en contra corresponents als 
regidors del grup municipal del PSC

RÈGIM INTERIOR

02.  DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA DE SANEJAMENT FINANCER 2008-
2011

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Vist el Pla de Sanejament Financer 2008-2011, aprovat pel Pla d’aquest Ajuntament en sessió de data 1 de 
juliol de 2008. 

Atès que, segons preveu l’article 14 del RDL 8/2010, de 20 de maig de 2010, pel qual s’adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, durant l’exercici 2011 aquest Ajuntament no podrà acudir 
al crèdit públic o privat a llarg termini, en qualsevol de les seves modalitats, per al finançament de les seves 
inversions. 

Atès que per a l’exercici 2011 l’esmentat Pla de Sanejament Financer preveu que es podrà concertar una  
operació de crèdit per import de 3.000.000,00 € amb destinació al finançament d’inversions i actuacions ja 
compromeses i en execució, entre les quals es troba el projecte PinCat.

Atès que, per tot l’esmentat, resulta necessari, dins de l’exercici 2010, concertar una operació de crèdit a 
llarg termini  amb destinació al finançament d’inversions en curs d’execució,  per  import d’1.500.000,00 
euros, la qual cosa comporta la modificació del vigent Pla de Sanejament Financer.

Atès l’expedient per a l’aprovació de la modificació del vigent Pla de Sanejament Financer 2008-2011, que  
inclou l’informe de l’Interventor.

Atès el que disposa l’article 53.1. 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.

2



Atès  allò  establert  per  l’Ordre  ECF/138/2007,  de 27  d’abril,  sobre  procediments  en  matèria  de  tutela  
financera dels ens locals.

Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Règim Interior, emès en sessió de 23 de novembre 
de 2010.

Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD:

Primer.- Aprovar la modificació del Pla de Sanejament Financer 2008-2011, que fou aprovat pel Ple d’aquest 
Ajuntament en sessió de data 1 de juliol de 2008. 

Segon.- Trametre la documentació corresponent a la Direcció General de Política Financera i Assegurances  
del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

*-*-*

Intervenció de la Sra. Matilde Villarroya 

Tot seguit pren la paraula per presentar la proposta, la Sra. Matilde Villarroya, qui manifesta que en relació  
amb a urgència ve marcat pels plaços que estableix la llei i els quals nosaltres hem de presentar el que 
volem fer abans del 31 de desembre de 2010 i això ens obliga a un calendari  enrere donat que la última 
setmana es molt inhàbil, a ser aquesta setmana l'última setmana per convocar el ple i fer aquest dictamen,  
per tant  està totalment justificat

D'altra banda explicar-los una mica per què estem fent aquest ple i en què consisteix. Com vostès saben 
l'any 2008 davant de la situació econòmica que tenia l'Ajuntament en aquell moment i que es va trobar, es 
va decidir optar per demanar a Política Financera que ens tuteles el que s'anomena un Pla de Sanejament.  
Això què vol dir? Això vol dir que des de la Generalitat de Catalunya se'ns controlaran les nostres despeses i  
se'ns miraran en lupa els ingressos tal com nosaltres els determinem. Amb això el que vam fer és preparar  
un pla a quatre anys amb el qual nosaltres cada any ens comprometíem a tenir una despesa continguda, 
determinada, a realitzar uns ingressos determinats i a la vegada des de política financera se'ns autoritzava  
un endeutament cada anys per tal de poder fer front a totes les inversions que teníem previstes, entre elles 
en gran mesura el PINCAT. 

D'aquesta manera arribem a l'any 2010, complint amb el que està estipulat en el Pla de Sanejament i a  
través del Real Decret Llei que promou el Sr. Zapatero el 20 de maig ens diu que no ens podrem endeutar  
l'any 2011. El nostre Pla de Sanejament contemplava que l'any 2011 ens podríem endeutar en 3.000.000 
d'euros. Davant d'aquesta situació el nostre Ajuntament com molts altres Ajuntaments ens trobem penjats,  
ja que per una banda tenim una autorització, havíem assolit una serie de compromisos amb la Generalitat  
per poder fer aquestes inversions i de sobte ens trobem que aquestes inversions no les podem fer i això  
provoca que tinguéssem que buscar mesures per poder fer front a les nostres obligacions contretes i a les  
inversions que teníem previstes fer. La mesura que proposem no és una mesura nova ni proposada només 
per nosaltres, sinó que és una mesura que estan adoptant molts d'Ajuntaments amb el vistiplau de Política  
Financera, que és qui ens autoritzarà i decidim passar una part de l'endeutament que teníem previst per a 
l'any 2011 que com he dit eren 3.000.000 d'euros, passar-ho a l'any 2010. Això què implica? Això implica  
una modificació del Pla de Sanejament de manera que es fa una sol·licitud d'incrementar el préstec de 2010 
en un milió  i  mig.  Aquesta quantitat s'ha  calculat  a partir  de tots  els  compromisos que tenia  establert 
l'Ajuntament de Tortosa i que tenia previst per al 2011, s'ha quantificat en un milió i mig i és la modificació 
que proposem, de manera que l'any 2011 no hi haurà endeutament, s'hi que hi haurà amortització de fet 
s'amortitzaran 3.900.000 euros, de manera que es reduirà el deute de l'Ajuntament en 3.900.000 euros i  
d'altra banda no ens endeutarem, per lo tant el que estem proposant en aquest Ple és d'una banda i explico  
els tres punts següents perquè van tots en un, per una banda modificar el Pla de Sanejament, demanar un 
préstec d'1.500.000 d'euros a l'any 2010 i no demanar-ne cap al 2011 i amb aquest cobrir les obligacions  
que teníem previstes a realitzar durant el 2011

Intervenció del Sr. Jaume Forcadell
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A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell qui manifesta que podem entendre la urgència  i crec que  
vostès entenen també i més en aquests cas ha estat un problema. Jo tampoc vaig poder assistir ahir a la  
Comissió de dictamen i per tant tampoc tinc la informació ampliada. El nostre posicionament serà en els  
quatre  punts  que  inclou  aquest  ordre  del  dia  d'abstenció.  En  els  propers  dies  suposo  que  tindrem la  
possibilitat de comentar-ho més, d'aprofundir una mica més, és una solució, és evident, havíem comentat  
que s'estava treballant en aquesta solució,  però estic  convençut que de la mateixa manera que jo puc  
entendre la urgència, vostès entenen que no puguem anar més enllà.

Intervenció del Sr. Joan Sabaté

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que pensem que estem davant d'una situació que el  
que farà serà agreujar per si la ja preocupant situació econòmica i financera de l'Ajuntament de Tortosa. 
L'equip de govern ens plantegen a incrementar encara més el deute del que havia previst al pressupost del 
2010, al·legant que serà el deute a compte de 2011. Si el govern de l'Estat ha legislat per a que no es puguin 
endeutar els ajuntaments, evidentment és per a evitar situacions d'alguna manera de fallida teòrica, a més  
a més, s'ha de modificar el Pla de Sanejament al que està sotmès l'Ajuntament i aquesta modificació es fa 
en un supòsit que ens sembla poc solvent, és el supòsit de que es reduirà la despesa corrent, quan en teoria 
s'han fet esforços per reduir i no s'ha reduït més i a més a més, s'incrementaran els ingressos per dia tant 
d'impostos directes com indirectes. El propi informe d'intervenció és d'una claredat meridiana quan diu per 
exemple “en qualsevol cas remarcar el fet que la previsió de la reducció de l'estalvi corrent net es base en la  
millora  del  impost  que  com l'ICIO  depenen en  bona  mesura  de  causes  exògenes,  externes  per  tant  a  
l'organització municipal, directament lligades a les situacions dels mercats financers i d'habitatge, per al  
qual cosa caldria fer un seguiment molt proper a l'evolució d'aquest ingrés al llarg de la resta del 2010 i  
sobretot al 2011, per tal de garantir que aquests ingressos de l'Impost de construcció i obres que si més no  
relacionen amb les noves obres a desenvolupar en l'àmbit de les concessions/drets de superfície projectats  
es materialitzen de forma efectiva dins del període temporal del Pla de Sanejament, diu que en cas contrari,  
encara que es dugui a terme una veritable contenció de la despesa corrent, que cal veure si això es farà, les 
previsions  d'anul·lacions  d'estalvi  corrent  net  podien  esdevindre  completament  irreals  i  mancades  de 
fonament econòmic real i després també els hi diu que recomana que la Corporació actual que analitze i  
sospese detingudament  a  la  vista  de “deute  ”   actual  i  del  grau  de seguretat  dels  ingressos corrents 
previstos per al 2010 i 2011 si és convenient incrementar en aquesta cojuntura l'import d'una anualitat 
teòrica que actualment es situa a prop dels 4.800.000 euros, amb un estalvi brut ajustat de poc més de  
4.100.000  euros,  en  la  liquidació  de  2009,  doncs  la  futura  anualitat  teòrica  serà  determinant  per  a  
l'assoliment de l'objectiu de l'estalvi net igual a zero al 31 de desembre de 2011. El terme real emprat com a  
prevenció a la intervenció, s'ajusta perfectament al que nosaltres volem dir i opinar, estem en uns indicadors 
en general de deute que són preocupants, que passi el que havia previst al Pla de Sanejament, encara 
incrementarem més la càrrega financera i evidentment tot això fonamentat ja dic en uns comptes que si  
més no són irreals, una reducció important de la despesa, això teòricament depèn de la voluntat del govern  
municipal. Els hi podíem fins i tot fer la concessió del dubte raonable de que pugui ser així, però el que no 
depèn de vostès i els hi diu l'Interventor és que el nivell d'ingressos realment s'incremente. El mercat de 
l'habitatge realment està absolutament parat i res fa suposar que al 2011 tingui una reactivació important i 
per  tant,  els  impostos  directes,  com  l'impost  de  béns  immobles,  com  l'impost  indirectes  d'obres  i 
construccions, res fa suposar que hagin de tenir un increment espectacular i per tant estem en una situació  
que realment la nova Corporació que entri, com també els hi recorda l'informe d'intervenció, perquè estem 
l'any que ve en any electoral, es pot trobar en una situació realment preocupant, realment greu i que tot  
aconsella  prudència,  aconsella  contenció  i  evidentment  no  fonamentar  les  modificacions  del  Pla  de 
Sanejament sobre càlculs que no responen a la realitat ni a una previsió fiable. És per tot això i per moltes  
altres raons que ara no tinc temps d'entrar a detallar, que el grup Socialista votarà en contra de la proposta.

Intervenció de la Sra. Matilde Villarroya

A continuació pren la paraula la Sra. Villarroya qui manifesta que si realment no es pogués fer o tinguéssem 
algun problema per fer-ho o realment estiguéssem vulnerant alguna legalitat, ni Política Financera ens ho 
permetria, no ens autoritzaria i l'informe de l'interventor seria en contra. Ni una ni l'altra cosa succeeix, per 
tant el que estem fent és reduir el deute de l'Ajuntament en gairebé quatre milions de cara l'any 2011 i  
d'altra banda, estem demanant un préstec que necessitem per fer front a una sèrie d'obligacions contretes i  
que per lo tant no podem deixar de fer i que en cap cas està incrementant el deute de l'Ajuntament. El criteri  
de prudència que el Sr. Sabaté argumenta, l'estem utilitzant i tant que l'estem utilitzant i com veurà tant els 
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ingressos com les despeses estan molt ajustades, de totes maneres això ho discutirem durant el pressupost  
i veurà com l'ICIO està totalment justificat els increments que es posen perquè obra per obra veurà quin ICIO 
correspon i a més a més l'IBI no el toquem. Per tant entenem que el que estem fent, és millorar la situació  
econòmica de l'Ajuntament.

Intervenció del Sr. Joan Sabaté

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta a la Sra. Villarroya que l'informe d'intervenció no  
l'avala ni la desavala. L'interventor com que és una cosa que correspon aprovar-la en definitiva el govern de  
la Generalitat i el Departament d'Economia i Hisenda, el que fa és una serie de consideracions, algunes de 
les quals li he llegit, però si vostè les llegeix i estic segur que s'ha llegit bé l'informe, realment té una serie de 
consideracions d'advertències i de preocupacions expressades, com la que li he llegit, perquè crec que el 
terme irreal l'exemplifica prou bé quina és la previsió que estan fent que en cap cas aconsella l'optimisme i  
evidentment el pressupost del 2011 que s'aprovarà amb els vots de la majoria del govern no deixa de ser un  
pressupost, el problema són les liquidacions. L'equip de govern no estan complint les liquidacions, ja que 
aquest exercici en quan al volum d'ingressos i res fa suposar que l'exercici que ve, per a qualsevol que  
conegui com està la conjuntura econòmica, es produirà un increment, per tant clar dir que endeutant més 
l'ajuntament vostès milloren la situació econòmica d'aquest, la veritat Sra. Villarroya no és creïble.

Intervenció del Sr. Alcalde 

A continuació pren la paraula el  Sr.  Alcalde qui manifesta al  Sr. Sabaté,  que tampoc ho discutiran ara,  
tindrem  l'ocasió  de  fer-ho  dintre  de  molt  poques  setmanes  quan  poguéssem  discutir  l'aprovació  del 
pressupost per al 2011 i en tot cas, allí cadascú posarem el nostre posicionament.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb catorze vots a  
favor, corresponents als regidors dels grups CiU, ERC, PP, una abstenció corresponent al regidor d' ICV-EUIA-
EPM, i sis vots en contra corresponents als regidors del grup municipal del PSC

03.  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  D'ADJUDICACIÓ  D'UNA  OPERACIÓ  DE  CRÈDIT  A  LLARG  TERMINI  AMB 
DESTINACIÓ AL FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS PREVISTES AL PRESSUPOST MUNICIPAL.

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Atès que d’acord amb allò que estableix l’article 49 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, les entitats locals, per al finançament de les seves inversions, poden acudir al crèdit públic i privat, a 
llarg termini, en qualsevol de les seves formes.
 
Vist l'expedient de contractació mitjançant procediment negociat d'una operació de crèdit a llarg termini, 
amb destinació al finançament de les inversions previstes al pressupost municipal de l'exercici 2010, que 
fou aprovat  pel  Ple de la  Corporació  en sessió  de data  1 de febrer  de 2010,  presentant  l'operació les  
següents condicions:

Import total de l'operació: 5.400.000,00 €
Operació dividida en 5 lots.
Import de cadascun dels lots: 1.080.000,00 € 

Tipus màxim d’interès nominal Euribor, referenciat a 3 mesos + 2,50  calculat 
sense arrodoniments, millorable a la baixa.

comissió màxima d’obertura: 1%, millorable a la baixa
comissió de disponibilitat: 0%
comissió d’administració: 0%
comissió d’obertura en cas d'excés 0%
comissió per cancel·lació anticipada 0%
comissió de despeses d’estudi 0%
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despeses repercutibles 0 euros
període de liquidació: ___________ (interès i capital)
venciment de l’operació: 17 anys

(2 any de període de mancança)

Operació formalitzada davant la Secretaria de l’Ajuntament.

Considerant que per la Direcció General de Política Financera i Assegurances del Departament d'Economia i 
Finances  de  la  Generalitat  de  Catalunya  s'ha  resolt  en  data  5  de  febrer  de  2010  l'autorització  de 
l'esmentada operació de crèdit.

D'acord amb la proposta d'adjudicació formulada per la Mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 23  
de febrer de 2010.

Amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Interns emès en sessió de data 24 
de febrer de 2010, al Ple Municipal es proposa l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Adjudicar la concertació de les operacions de crèdit corresponents als cinc lots en que es va dividir 
l'operació de crèdit a llarg termini per al finançament de les inversions previstes al pressupost municipal de 
l'exercici 2010, a les següents entitats de crèdit i sota les condicions que en cada cas s'indica:

núm. 
ordre

entitat tipus 
d’interès 
nominal

comissió 
obertura

període de 
liquidació 

(interessos i 
capital)

Import 
operació

(€)

Número de 
lots

1 Ruralcaja Euribor 
trimestral 

+ 2,50

0,75 % trimestral 1.080.000,0
0 

1

2 BBVA Euribor 
trimestral 

+ 2,30
0,35 % trimestral 1.080.000,0

0 
1

3 Caja Madrid
Euribor 

trimestral 
+ 2,00

0,35 % trimestral 1.080.000,0
0 

1

4 Caixa Sabadell
Euribor 

trimestral 
+ 2,25

0,75 % trimestral 1.080.000,0
0  

1

5 Caixa Penedès
Euribor 

trimestral 
+ 2,30

0,75 % trimestral 1.080.000,0
0  

1

SEGON.- Facultar l'Il.lm. Sr. Alcalde per formalitzar les operacions de préstec corresponents als lots que han 
estat objecte d'adjudicació d’acord amb les condicions que resulten de les respectives ofertes.

TERCER.- Notificar  a  les  entitats  adjudicatàries  aquest  acord,  requerint-los  perquè  procedeixin  a  la 
formalització del contracte en  document administratiu.

*-*-*
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Intervenció del Sr. Sabaté

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que realment els punts dos, tres i quatre van lligats,  
però el dos que és la proposta de modificació del Pla de Sanejament, el qual ens hem referit específicament,  
el nostre vot és contrari, en el punt tres que és la contractació de l'operació de crèdit, evidentment també  
serà en contra el nostre vot, una cosa diferent són els punts quart i cinquè que tenen altres consideracions,  
el punt quart el que es fa és un reconeixement d'una serie d'obligacions que entenem que s'hagueren pogut 
reconèixer amb base a altres partides i altres compromisos pressupostaris, per tant aquí ens abstindrem i el 
punt cinquè ja li  avanço que el vam votar favorablement a la Junta de l'IMACT, perquè era una qüestió  
puntual de compra d'instruments musicals i evidentment en aquest cas votarem favorablement.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb catorze vots a  
favor, corresponents als regidors dels grups CiU, ERC, PP, una abstenció corresponent al regidor d' ICV-EUIA-
EPM, i sis vots en contra corresponents als regidors del grup municipal del PSC

04.  DICTAMEN  D'APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  NÚM.  25/2010.  CRÈDIT 
EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT.

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Atès  que  amb data  19  de  novembre  de  2010 s’ha  incoat  expedient  per  a  la  modificació  del  Pla  de  
Sanejament financer i igualment s’ha incoat expedient per a la concertació d’una nova operació de crèdit  
per un import de 1.500.000,00 € per atendre determinades actuacions d’inversió compromeses per part de 
l’Ajuntament i per a les que no existeix crèdit pressupostari o aquest és insuficient com són:

Aportació de l’Ajuntament de Tortosa al Bisbat de Tortosa en virtut del conveni realitzat entre el Bisbat de  
Tortosa, la Diputació de Tarragona i el mateix Ajuntament per atendre les obres que s’estan executant a 
l’Arxiu Capitular de la Catedral de Tortosa.

Aportacions  al  CE  Tortosa,  UE  Remolins-Bítem i  Club  d’atletisme  en  virtut  dels  convenis  que  es  varen 
subscriure  entre  l’Ajuntament  i  cadascuna  d’aquestes  entitats  per  a  les  obres  d’instal.lació  de  gespa 
artificial  i  de la pista d’atletisme, obres que estan efectivament executades i  per a les que cal dotar la 
partida per poder atendre les obligacions que dels convenis se’n deriven per a l’Ajuntament i que cas de no 
efectuar-se aquests suplements de crèdit no es podrien atendre.

Aportació a l’EMD de Jesús, en virtut del conveni subscrit entre l’Ajuntament i l’EMD de Jesús,  per atendre  
les  obligacions  derivades d’actuacions  que  es  troben en  execució  com ara  la  piscina i  que  cas  de no 
efectuar-se aquest suplement de crèdit no es podrien atendre.

Urbanitzacions  diverses  derivades  del  projecte  PinCAt  que  es  troben actualment  en  execució  i  que  cal  
suplementar.

Obra de l’espai d’art de l’Escorxador, que és una obra en execució i de la que es troba pendent d’aprovació  
un  modificat  de  projecte  per  un  import  de  163.001,98  €,  resultant  que  a  l’aplicació  pressupostària 
destinada per atendre aquesta actuació hi ha un Saldo de crèdit disponible de 34.003,14 € i figura una  
retenció de crèdit per import de 29.526,96 € pendent d’alliberar-se atès que l’actuació per a la que estava 
efectuada la retenció no es realitzarà finalment. De tot l’esmentat resulta necessari efectuar un suplement  
de crèdit a l’aplicació pressupostària per import de 99.471,88 €.

Instal.lacions de l’Escorxador quin projecte puja un import de 188.588,17 € que cal executar durant aquest 
exercici per tal d’habilitar la instal.lació elèctrica general del complex i permetre el seu normal funcionament 
així com el trasllat de les dependències de l’OA IMACT.

Obres per a l’accessibilitat de la seu consistorial que s’està executant i que, segons la informació de que es 
disposa cal suplementar de forma estimada en 430.000,00 €.
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Actuacions del Pla de Foment Turístic, en virtut de conveni subscrit per l’Ajuntament i la Generalitat pel qual  
s’adquireixen  els  compromisos  d’efectuar  determinades  aportacions  per  part  d’ambdós  ens  durant  un 
període de 3 anys. Els 18.000,00 € que es demanen corresponen a l’aportació de capital compromesa per 
l’Ajuntament corresponent a la primera anualitat.

Obra de canalització del barranc de la Llet, que esdevé una actuació necessària i prèvia per tal de que es  
permeti la posada en funcionament de l’equipament de residència per a gent gran que s’està construint. Per 
tal d’efectuar aquest actuació de canalització s’ha subscrit un conveni amb l’Agència Catalana de l’aigua en 
que ambdues parts es comprometen a finançar l’esmentada obra al 50% fins un màxim de 300.000,00 €  
cadascuna. En aquests moments s’està redactant el projecte que es preveu licitar durant aquest any per la 
qual cosa és necessari efectuar el corresponent crèdit extraordinari.

Atès allò que determina l’article 36 del RD 500/1990, de 20 d’abril, en el seu apartat 2 on s’especifica que  
els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit per a despeses d’inversió es podran finançar amb els 
recursos procedents d’operacions de crèdit.

Atès  que l’operació de crèdit és previst efectuar-la en lots de 500.000,00 € s’ha especificat, als efectes  
d’una major claredat en la seva situació de disponibilitat, per a cada aplicació pressupostària els trams a  
considerar en el seu finançament.

Vist  l'informe de l'Interventor  i  de  conformitat  amb el  que disposen l'art.  177 del  Text  Refós  de la  Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals, els articles 35 i següents del RD 500/1990, de 20 d'abril, i les Bases  
d'Execució  del  Pressupost  General  de 2010,  i  dictaminat  favorablement per  la  Comissió  Informativa  de 
Règim Interior de data 23 de novembre de 2010, proposo al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
acords:

Primer.- Aprovar la modificació pressupostària de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris finançats 
amb nous ingressos, d'acord amb el següent detall:

A
Descripció/SC o CE Aplicació Projecte Eur Trams (T)
Aportació  conveni  Bisbat 
de Tortosa/SC

GER-33400-
78000

2009 2 GER 9
85.000,00

T2-75M / T3-10M

Aportació CE Tortosa/SC GER-34100-78001 2010 2 GER 5 60.000,00 T2
Aportació  UE  Remolins 
Bítem/SC

GER-34200-
78000 76.000,00 T2

Aportació  Club 
Atletisme/SC

GER-34200-
78002

2010 2 GER 6
29.000,00 T2

Aportació EMD Jesús/SC GER-94200-76800 2010 2 GER 7
150.000,00

T1-50M /  T2-50M /  T3-
50M

Urbanitzacions PinCAt/SC IMA-15100-61902 2009 2 IMA 24 63.000,00 T1
Obra  espai  d’art 
Escorxador/SC

IMA-15100-63202 2008 2 IMA 3
100.000,00 T1

Instal.lacions 
Escorxador/CE

IMA-15101-63202
189.000,00 T2-67M / T3-122M

Obres  edificis 
municipals/SC

IMA—15100-
63203

2009 2 IMA 25
430.000,00 T1-287M / T2-143M

Actuacions Pla de Foment 
Turístic/SC

PRO-43200-63901 2010 2 PRO 6
18.000,00 T3

Obra  canalització  del 
Barranc de la Llet/CE

IMA—15100-
61911 300.000,00 T3

Segon.-  Modificar el pla de finançament de les inversions d'acord amb les modificacions pressupostàries 
que es presenten.
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Tercer.- D’acord amb el que estableix l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text  
refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  exposar  al  públic  l’acord  d’aprovació  inicial  de 
l’esmentada modificació en el Butlletí Oficial de la Província, per un termini de quinze dies, a comptar des 
del dia següent a la publicació, durant els quals els interessats podran examinar-lo, i presentar reclamacions  
davant el Ple.  La modificació es considerarà definitivament aprovada si durant l’esmentat termini no es 
presenten reclamacions.”

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb tretze vots a  
favor, corresponents als regidors dels grups CiU, ERC, PP i set  abstencions corresponents als regidors del  
PSC i d'ICV-EUIA-EPM

05.  DICTAMEN  D'APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  NÚM.  6/2010  DE  L'IMACT. 
CRÈDIT EXTRAORDINARI

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“L'Associació amics i amigues de la Banda municipal de música de Tortosa ha reintegrat a l'IMACT 3.856,65  
€  de  la  subvenció  atorgada,  per  la  participació  en  les  activitats  de  la  Banda  municipal  de  música, 
corresponents a la despesa corrent prevista i no executada. D'altra banda, l'associació ha de fer front a unes 
despeses en inversions que no es poden demorar a l’exercici següent.

Vist l'expedient  IMACT-2010-36,  de modificació pressupostària núm. 6, incoat al respecte.

Atesa  la  proposta  de  la  Junta  de  Govern  de  l'IMACT,  reunida  en  sessió  extraordinària  de  data  19  de  
novembre de 2010. 

Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Règim Interior en sessió de 23 de novembre  
de 2010.

Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD:

Primer.-  Aprovar inicialment la modificació pressupostària núm. 6 de l’IMACT, corresponent a l'expedient 
núm. IMACT-2010-36, consistent en un crèdit extraodinari de 3.856,65 € finançat amb una baixa del capítol  
4 de despeses.  

De la partida      

33100-48906 Associació amics i amigues de la Banda municipal de música de 
Tortosa 

a la partida 

33100-78001 Subvenció de capital a l'Associació amics i amigues de la Banda 
municipal de música de Tortosa 

3.856,65 €

3.856,65 €

Segon.- Sotmetre el present acord i l’expedient corresponent al tràmit d’informació pública durant el període 
de quinze díes, comptadors des de l’endemà de la data de publicació del corresponent anunci al BOPT,  
durant  el  qual  es  podran  formular  les  reclamacions  que  s’estimi  adients.  Transcorregut  el  període 
d’informació pública sense que s’hagi formulat cap reclamació, la modificació pressupostària esdevindrà 
aprovada definitivament sense cap més tràmit.”
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*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb dinou vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups CiU, ERC, PP i PSC i una abstenció corresponent al regidor d'ICV-
EUIA-EPM

*-*-*

I no havent més assumptes de que tractar, el Sr. President aixeca la sessió, a les tretze hores i cinquanta  
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari Vist i plau
L’alcalde
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	Import total de l'operació:				5.400.000,00 €

