
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
29/2010

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
FORCADELL TORRES, JAUME 
FOLQUÉ BORRULL, JORDI
FORÉS GARGALLO, RICARD
LEHMANN MOLÉS, EMILI
LLEIXA VERO, RICARD
MARÍN RIFÀ, VALENTÍ
MARTÍN CID, JOSÉ ANTONIO
MONLLAU GARCIA, MIQUEL ANGEL
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL
SABATÉ BORRÀS, JOAN
SANAHUJA RAMÍREZ, JOAN
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE

Secretari 
LINAGE DÍEZ, JOSE LUÍS

Interventor 
NOGUEROLES MARTÍN, DANIEL

Excusen la seva assistència:
ENA FORNÉ, EDUARD FERRAN
PANISELLO CHAVARRIA, PERE

Tortosa,  sent  les  tretze  hores  del  dia  tres  de 
desembre  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 mantenir la vigència durant l'any 2011 de les actuals tarifes del  
servei d'abastament domiciliari d'aigua potable.

3r.  Dictamen de proposta d'aprovació de mantenir la vigència durant l'any 2011 de les actuals tarifes del 
servei de clavegueram
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4t. Dictamen d'acord de modificació pressupostària núm. 27/2010 de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit.

5è. Dictamen d'acord de modificació pressupostària núm. 24/2010 de baixes de crèdits.

*-*-*

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 la urgència,  
perquè pensem que no es procedent que els expedients de contingut econòmic reiteradament vinguin al Ple  
per via d'urgència impedint un estudi a fons de l'assumpte a debatre. Aquestes actuacions de l'equip de 
govern no les considerem bones per al normal funcionament de la Corporació.

A  continuació  pren  la  paraula  el  Sr.  Alcalde  qui  manifesta  al  Sr.  Sabaté,  que  no  volem  limitar  les 
intervencions i si vol podem fer un ple extraordinari, vostè està en capacitat de demanar un ple extraordinari  
per debatre qüestions financeres. No es tracta de limitar res i d'improvisació absolutament res, estem a final  
d'any, ha d'entrar en vigència unes modificacions pressupostària i  per tant ho portem al Ple sense que  
tinguem voluntat de fer moltes coses per urgència, però quan s'han de fer es fan.

*-*-*

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

RÈGIM INTERIOR

02.  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  D’APROVACIÓ  DE  MANTENIR  LA  VIGÈNCIA  DURANT  L’ANY  2011  DE  LES 
ACTUALS TARIFES DEL SERVEI D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE.

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

“Vistes  les  actuals  tarifes  del  servei  municipal  de subministrament domiciliari  d’aigua potable  al  terme 
municipal de Tortosa, aprovades pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 1 de desembre de 2008 i 
publicades al BOP de Tarragona núm. 291 de 18.12.2008, quina vigència per a 2010 fou aprovada pel Ple 
en sessió de data 7 de desembre de 2009 i publicada al BOP de Tarragona núm. 288 de 16.12.2009.

Vist el dictamen favorable emès al respecte per la Comissió Informativa de Règim Interior, en sessió de data 
1 de desembre de 2010.

Atès allò que preveu el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i 
comunicats, i l’Ordre de 3 de setembre de 1988, per la qual s’estableixen les normes a què han d’ajustar-se 
les sol·licituds d’implantació o de modificació de preus i tarifes de subministrament d’aigua, i es defineix el  
sistema simplificat d’actualització.

Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD:
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Primer.-  Mantenir  durant  l’any  2011  la  vigència  de  les  actuals  tarifes  del  servei  municipal  de 
subministrament domiciliari d’aigua potable, que van ser aprovades pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió 
de data 1 de desembre de 2008 i publicades al BOP de Tarragona núm. 291 de 18.12.2008.

Segon.- Publicar el corresponent anunci al BOPT. 

Tercer. Donar compte del present acord a l’Empresa Municipal de Serveis Públics, SL.”

*-*-*

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que per primera vegada en molts anys i d'acord amb el  
plec de condicions es va incorporar un soci privat amb el 49% de participació de l'Empresa Municipal de 
Serveis Públics. Aquest any es congelen les tarifes i per tant es mantindran les tarifes al 2011, del 2010.

*-*-*

Sotmès  l’assumpte  a  votació  ordinària,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  que  suposa  la  majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta.

03.  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  D’APROVACIÓ  DE  MANTENIR  LA  VIGÈNCIA  DURANT  L’ANY  2011  DE  LES 
ACTUALS TARIFES DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.

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

“Vistes les actuals tarifes del servei municipal de clavegueram al terme municipal de Tortosa, aprovades pel 
Ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 1 de desembre de 2008 i publicades al BOP de Tarragona núm.  
291 de 18.12.2008, quina vigència per a 2010 fou aprovada pel Ple en sessió de data 7 de desembre de 
2009 i publicada al BOP de Tarragona núm. 288 de 16.12.2009.

Vist el dictamen favorable emès al respecte per la Comissió Informativa de Règim Interior, en sessió de data 
1 de desembre de 2010.

Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD:

Primer.- Mantenir durant l’any 2011 la vigència de les actuals tarifes del servei municipal de clavegueram,  
que van ser aprovades pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 1 de desembre de 2008 i publicades  
al BOP de Tarragona núm. 291 de 18.12.2008.

Segon. Publicar el corresponent anunci al BOPT. 

Tercer. Donar compte del present acord a l’Empresa Municipal de Serveis Públics, S.L.”

*-*-*

Sotmès  l’assumpte  a  votació  ordinària,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  que  suposa  la  majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta.

04. DICTAMEN D’ACORD DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NUM. 27/2010 DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS

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

“Atès  que  en  el  moment  actual,  d’acord  a  la  informació  de  que  es  disposa,  cal  atendre  unes  noves 
actuacions d’inversió per a les que no existeix consignació pressupostària així com suplementar els crèdits 
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existents a determinades aplicacions pressupostàries per  atendre actuacions ja  previstes i  en diferents  
estats d’execució i que han d’estar finalitzades abans de finals de l’exercici següent com són les del projecte 
PinCAt i que, en virtut del que disposa el RDL 8/2010, de mesures de contenció del dèficit, l’exercici 2011 
no es podrà concertar cap operació de crèdit tal com estava previst en el PSF original es planteja efectuar  
una  modificació  pressupostària  de  crèdits  extraordinaris  i  suplements  de  crèdit  finançada  amb  nous 
ingressos que més endavant es diran.

Seguidament s’enumeren i es motiva la necessitat de la present modificació pressupostària que dividim en 
blocs per a una més fàcil comprensió:

a) Despeses en diferents estadis d’execució que no es poden ajornar fins l’exercici següent i per a les que no 
existeix crèdit suficient a les aplicacions pressupostàries corresponents i que de no atendre’s afectarien al  
normal funcionament dels serveis municipals que sumen un import aproximat de 208.900,00 € com són 
per exemple: adquisició terrenys per a la deixalleria de Jesús on existeix una necessitat de suplementar la  
partida en 7.800,00 €, honoraris per un import aproximat de 34.000,00 € derivats de diferents processos 
contencioso-administratius,  actuació  d’adequació  a  la  Casa  dels  gegants  per  un  import  aproximat  de 
10.000,00 €, honoraris per redacció de projectes per un import aproximat de 34.000,00 €, estudis i treballs 
tècnics i serveis per import de 60.000,00 €, diverses despeses menors d’actuacions sobre edificacions per  
un import aproximat de 26.000,00 € i diverses despeses menors per un import aproximat de 42.000,00 € 
relatives a millores de serveis i pavimentacions.

b) Actuacions que cal iniciar durant el 2010 i per a les que no existeix aplicació pressupostària actualment 
com són: obertura del pas de vianants a l’àmbit de l’estació de RENFE d’acord amb el conveni signat amb 
ADIF per un import de 70.000,00 €, aportació de 65.000,00 € a la societat mercantil TortosaMedia per 
garantir la seva efectiva posada en funcionament, 115.000,00 € per les actuacions sobre edificacions a 
realitzar  per  la  Casa  d’oficis  recentment  iniciada,  59.000,00 € per  l’adequació  de  les  instal·lacions de 
sistemes  i  l’estabilització  i  continuïtat  en  el  subministrament  del  fluid  elèctric  del  CPD  arran  de  la  
modificació  del  sistema  d’instal.lació  elèctrica  que  s’està  efectuant  a  l’Ajuntament  per  tal  de  que  les  
condicions  operatives  del  centre  de  procés  de  dades  siguin  les  adequades  per  al  seu  funcionament  
24x7x365, 28.000,00 € necessaris per a l’habilitació del nou espai destinat a arxiu municipal i 4.092,42 € 
corresponents a l’aportació a realitzar per l’Ajuntament segons recull la proposta de conveni amb el Consorci  
de Dinamització turística de les Terres de l’Ebre.

c) Pel que fa al projecte PinCAt que deu estar finalitzat a finals de 2011 i quines actuacions es troben en  
diferents estats d’execució i d’altres actuacions fora de l’àmbit PinCAT que executa GUMTSA per compte de  
l’Ajuntament, un cop efectuat l’anàlisi de la informació més actualitzada disponible resulta que cal efectuar 
un suplement de crèdit per un import estimat total aproximat de 3.898.477,51 €. Aquest import s’obté 
partint de l’import total del projecte PinCAt pendent de justificar a data d’avui que és de 9.580.483,16 €  
efectuant els ajustos necessaris com ara el de la sentència de les expropiacions del c/Croera, se li resta els 
saldos de crèdit disponible exclusivament de PinCAt, després es suma els imports estimats més actualitzats 
de  les  actuacions  no PinCAt  pendents  que realitza  la  GUMTSA amb càrrec a  l’Ajuntament  i  a  aquesta 
quantitat resultant de la suma se li resta els saldos de crèdit disponibles a la partida genèrica de capítol VII 
destinada a atendre les despeses de les actuacions que fa la GUMTSA per compte de l’Ajuntament. Amb les 
operacions  i  ajustos  necessaris  resulta  la  quantitat  abans  esmentada  de  3.897.477,51  €  que  cal 
suplementar a les aplicacions on es carregaran aquestes despeses en funció de la seva naturalesa. Cal fer 
esment que part d’aquesta necessitat de finançament addicional ve donada per la modificació realitzada en  
el seu dia per raó de la urgència per complir els terminis de l’obra del viver d’empreses, concretament per  
un import de 617.934,04 €.

Atès que s’ha produït  uns nous ingressos no previstos al pressupost per un import de 9.000.000,00 € 
efectuat  en data 28 de setembre de 2010, amb número d’operació 120100004873, pel concepte de drets 
d’ús pel període de la concessió, dels quals es van destinar mitjançant modificacions pressupostàries de 
suplement de crèdit els imports de 766.719,57 € per a l’amortització del préstec de l’EMSP, 53.400,00 € 
per al pàrking d’autocaravanes i 19.000,00 € per a mobiliari, restant per tant la quantitat de 8.160.880,43 
€ de la que no s’ha fet ús.

Atès que l’article 36 de la LHL determina que les modificacions pressupostàries de suplements i crèdits 
extraordinaris podran finançar-se amb nous ingressos no previstos en el pressupost.
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Atesa la necessitat, motivada amb anterioritat, de suplementar determinades aplicacions pressupostàries i  
de crear-ne de noves per tal d’atendre les actuacions ja esmentades que cal efectuar d’immediat i atès  
l’existència dels nous ingressos detallats en el paràgraf anterior.

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 1 de desembre 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,  els  quals  es  consideren  recursos  afectats  aquells  que  financien  les  actuacions  
d’inversió, d'acord amb el següent detall:

Nous ingressos
Descripció Aplicació pressupostària Eur
Altres  concesions  i 
aprofitaments  

55900 4.448.469,93

A
Descripció Aplicació Projecte Eur
Manteniment  edificis  Escola 
Música/ CE

IMA-32300-
21200

N/A
20.700,00

Despeses jurídiques / CE IMA-92000-
22604

N/A
34.000,00

Ampliació viver d’empreses / SC IMA-43300-
63209

Nou  prj  HRP 
FEOSL 2.100,00

Pavelló poliesportiu PAV2 / SC IMA-34200-
62203

Nou  prj  HRP 
FEOSL 26.000,00

Millora espai fluvial / SC IMA-17900-60901 Nou  prj  HRP 
FEOSL P 6.300,00

Manteniment infrastructures/CE IMA-15100-21000 N/A 42.000,00
Empreses  d’estudis  i  treballs 
tècnics / SC

GER-92000-
22706

N/A
60.000,00

Treballs  realitzats  per  altres 
empreses / CE

GER-33400-
22706

N/A
10.000,00

Adquisició bens immobles / SC IMA-15100-60001 2010 2 IMA 16 7.800,00
Aportació  Consorci  Pla 
Dinamització Turística/CE

PRO-43200-
76700

Nou projecte
4.092,42

Obertura pas vianants / CE IMA-15100-61912 Nou projecte 70.000,00
Aportació TortosaMedia / CE GER-49000-

44900
N/A

65.000,00
Actuacions Casa Oficis / CE BSO-23100-

63211
Nou projecte

105.000,00
Adequació  inst.  sistemes  i 
estabilització CPD/CE

INF-92000-62301 Nou projecte
59.000,00

Arxiu municipal / CE DIR-92000-62501 Nou projecte 28.000,00
Millores  i  pavimentacions a la  via 
pública / SC

IMA-15500-
61900

2010 2 IMA 23
135.000,00

Inversió nínxols / CE IMA-16400-
62200

Nou projecte
137.000,00

Viver d’empreses / SC IMA-43301-
63209

Nou projecte
115.000,00
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A
Descripció Aplicació Projecte Eur
Construcció coberta metàlica Bítem 
/ SC

IMA-34200-
63208

Nou  prj  HRP 
FEOSL 1.250,00

Edificació magatzem embarcacions 
/ SC

IMA-34200-
62204

Nou  prj  HRP 
FEOSL 25.000,00

Urbanitzacions  diverses  PinCAt  / 
SC

IMA-15100-61902 2009 2 IMA 24
1.302.293,47

Actuacions edificacions àmbit nucli 
antic / SC

IMA-15100-63200 2007 2 IMA 10
1.075.000,00

Projectes complexos Pincat / CE IMA-15100-62701 Nou projecte 500.000,00
Edificis i altres construccions / SC IMA-15100-63203 2009 2 IMA 25 617.934,04

Segon.-  Modificar el pla de finançament de les inversions d'acord amb les modificacions pressupostàries 
que es presenten.

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.

*-*-*

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que li estranya que no s'estengui Sr. Alcalde una  
mica explicant el contingut del punt, perquè sempre fa una petita introducció. Veig que aquest volen passar 
una mica més ràpid. Seré breu, nosaltres ja vam dir que l'Empresa d'Aigües està per tapar forats, el que fem  
avui és tapar forats encara que se li fique el nom que se li fique. Això de que van vendre l'empresa d'aigües 
perquè necessitàvem un soci tecnològic, és evident que els fets demostre que taparem forats, però que 
quedi  clar,  no  els  tapem tots.  Hem venut  l'empresa,  ens hem jugat  l'Empresa d'Aigües i  no  hem sigut  
capaços ni de posar-nos al dia en el pagament a proveïdors, vam pagar algo fa uns dies justet abans de les  
eleccions al Parlament de Catalunya, però encara queden set o vuit mesos bons per pagar i ja els adverteix  
la intervenció al seu informe en que es probable que ho resolguin d'alguna altra manera i que això genere un 
romanent  de  tresoreria  positiu,  perquè  dels  9.000.000,00  que  es  van  ingressar  ja  només  en  queden 
3.000.000,00 i per tant jo crec que han entrat en una dinàmica en la que cal lamentar que en relació a la 
situació  econòmica  real  d'aquest  Ajuntament  i  de  que  van  tapant  forats  probablement.  El  nostre 
posicionament serà d'abstenció, perquè és evident que s'han de pagar aquestes despeses que queden per 
pagar, però si que demanem una política financer prudent obert en endavant a unes de les operacions que  
estan engegant,  que últimament  ens  sembla  que  reincideixen  en  aquests  d'estirar  més el  braç  que  la 
màniga i ens sembla que això posa en perill la viabilitat futura d'aquest Ajuntament i és més, ara que estan 
en un període d'elaboració de pressupost, també els hi demano que el pressupost, aquest últim pressupost 
del mandat, aquest com a mínim tingui alguna correspondència en la realitat, perquè els que han vingut 
aprovant durant aquests anys han estat molt lluny, sobretot pel que fa a la previsió d'ingressos, de la nostra  
realitat i del context econòmic en que estem vivint avui.

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que és evident que el punt d'avui es deriva de la  
venda de l'Empresa d'Aigües. No tornarem al debat sobre aquest tema, es tracta ara d'una aplicació de 
despeses en determinades partides i com sempre fem en les modificacions pressupostàries d'un pressupost 
que no vam  compartir ens abstindrem.

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta al Sr. Forcadell que no és que no ho sàpigue i vulgui,  
no, no ho fa en coneixement, aquí ho mescla tot, mescla la tresoreria en les modificacions pressupostàries, 
el que han de fer és pagar. Escolte és que no té res a veure, vostè Sr. Forcadell ho sap, sinó ho sap em  
preocupo més i si ho sap, l'únic que vol és emaranyar, no té res a veure en pagar als proveïdors en les 
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modificacions pressupostàries, són dos coses absolutament diferents. Escolte, Sr. Forcadell tapar forats, no  
cap de tapar forats, això no són forats, es cobrir les necessitats inversores de l'Ajuntament de Tortosa i el  
Pincat s'ha de pagar, si el Pincat s'hagués pagat abans, no seria necessari pagar ara i s'ha de pagar i les  
actuacions  les  té  totes  aquí,  no  les  reproduiré,  la  Regidora  d'Hisenda  m'ha  fet  notar,  escolta  en  les  
modificacions pressupostàries no en donem mai d'explicacions, si vol totes les explicacions del món, però no 
intervenim per a les modificacions pressupostàries explicar-les i dir no és que vostès a vegades ho expliquen 
i ara no ho expliquen, res de res, transparència tota, ho té aquí. Diu que no es corresponen la realitat dels  
ingressos amb el pressupost,  Sr. Forcadell  vol que comparéssem, ja li  deixo jo els regidors per a parlar 
d'aquest tema, vol què comparéssim l'execució dels ingressos quan el seu partit estava al govern amb els  
d'ara? Vol què ho comparéssem? Clar, aquí pot intentar ficar tota la maranya possible e intentar confondre a 
la  gent en pagaments,  escolte si  haguéssem volgut fer  electoralisme teníem capacitat  per  fer  molts de 
pagaments abans d'eleccions i no s'ha fet, perquè estem seguint uns criteris i per tant no té res a veure el 
que fem avui en los pagaments i si s'està pagant millor del que s'estava pagant fins ara, doncs segurament 
d'aquí dos mesos encara estarem pagant una miqueta millor i jo crec que d'això ens hem de congratular  
tots, les coses són com són, ara falta de transparència res de res, ho tenen tot aquí, ho tenen tot explicitats i  
al acabar el mandat Sr. Forcadell nosaltres no deixarem obres sense consignació pressupostària com van fer  
vostès,  no  ho  farem,  obres  fetes  e  inaugurades  sense  consignació  pressupostària,  això  no  farem  i  
precisament això ens està servint per a això, però això no és tapar forats i això és preveure algunes de les 
inversions, la majoria que s'hauran de fer al llarg dels propers mesos.

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté qui manifesta al Sr. Alcalde que li ha de dir que el que ha dit no  
és cert que es trobes obres inaugurades sense consignació pressupostària, no és veritat.

Tot seguit el Sr. Alcalde li manifesta que el Pavelló Firal no existia consignació per a executar el tram final.

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que no és veritat, el Sr. Bel va anul·lar els decrets 
que establien les transferències de partides necessàries i va ser el primer que va fer en prendre possessió. 
Ja li dic que no és veritat, que vostè va anul·lar els decrets que establien les transferències de partides que  
permetien pagar això, per tant no és veritat el que ha dit Sr. Bel.

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta al Sr. Sabaté, que ell no va anul·lar aquests decrets, jo  
vaig anul·lar uns decrets que sense cap informe tècnic establia que vostè reconeixia una major obra, però  
aquesta obra no estava finançada  Sr. Sabaté, és que no ho estava, vostè al decret, vol què li done copia del  
decret? No i  si  algú de la  premsa el  vol també li  facilito,  vostè no finançava aquesta obra,  no la tenia  
finançada, el drama era aquest, jo no li he dit res de discutir això, si vostè vol discutir-ho doncs ho discutirem 
tantes vegades com vulgui i dissortadament no era la única, hi havia alguna que no estava inaugurada, com 
la rotonda de la Simpàtica, però era un cas idèntic, per tant no vull entrar en aquesta discussió, però les  
coses són com són  i després cadascú les vesteix com les vesteix, però són com són.

*-*-*

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  
grup municipal del PSC i d'ICV-EUIA-EPM

05. DICTAMEN D'ACORD DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NUM. 24/2010 DE BAIXES DE CRÈDITS

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

“D'acord  amb  l'establert  al  Reial  Decret-llei  8/2010, de  20  de  maig,  pel  qual  s'adopten  mesures 
extraordinàries per la reducció del dèficit públic i l'article 193.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual  
s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i atès que la liquidació de l'exercici 2009 de  
l'Ajuntament es va aprovar amb un romanent líquid de tresoreria negatiu per import de 412.115,73€, vist  
l'informe  de  l'interventor  i  havent-se  dictaminat  favorablement  per  la  Comissió  Informativa  d'Hisenda  i  
Serveis Interns de data 1 de desembre de 2010, proposo al Ple l'adopció del següent acord:

Primer- Aprovar la modificació pressupostària de baixes de crèdits,  per tal de cobrir el romanent líquid de  
tresoreria negatiu,d'acord amb el següent detall:
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Baixes de crèdits
Descripció Aplicació Eur
(*) Aplicació RDL 8/2010 (*) Relació adjunta 191.476,66
Assistència òrgans govern GER-91200-23300 14.516,69
Aportació Grups Municipals GER-91200-48900 7.501,25
Manteniment  instal.lacions 
enllumenat

EQU-16500-21300
31.326,74

Seguretat social POL-21100-16000 150.000,00
Seguretat social EQU-21100-16000 17.294,39

412.115,73

Segon.- 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.”

*-*-*

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui anuncia també l'abstenció del grup Socialista, motivant-la en que 
un romanent de tresoreria negatiu  implica un nivell  d'ingressos més baix  del  que s'havia pressupostat,  
implica evidentment una mala planificació pressupostària amb el qual avala la nostra tesi del ple anterior de  
que el nou endeutament en base a un suposat increment d'ingressos no es sustenta en absolut amb la  
realitat, ni en les liquidacions, ni amb el romanent de tresoreria. També és cert que la Llei obliga a cobrir-lo i  
per tant ens abstindrem.

A  continuació  pren  la  paraula  el  Sr.  Alcalde  qui  manifesta  que  no  entraré  en  els  motius  de  la  baixa 
d'ingressos, jo li podria dir al Sr. Sabaté que la transferència de l'Estat s'ha reduït en 1.000.000 d'euros,  
però en tot cas, tampoc perdrem el temps.

*-*-*

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  
grup municipal del PSC i d'ICV-EUIA-EPM

*-*-*

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

El secretari Vist i plau
L’alcalde
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