
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
24/2010

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

Secretari 
LINAGE DÍEZ, JOSE LUÍS

Excusa la seva assistència:
ENA FORNÉ, EDUARD FERRAN
FAURA SANMARTIN, ANTONIO
PANISELLO CHAVARRIA, PERE

Tortosa, sent les tretze hores i quinze minuts del dia 
vint-i-nou  d'octubre  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 

ORDRE DEL DIA

PRESIDÈNCIA

1- Ratificació del caràcter urgent de la sessió 

RÈGIM INTERIOR

2–  Dictamen  d'aprovació  inicial  de  la  modificació  pressupostària  núm.  22/2010,  consistent  en  crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit.

*-*-*

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

PRESIDÈNCIA

1.- RATIFICACIÓ DEL CARÁCTER URGENT DE LA SESSIÓ
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Motiu  de la  urgència: Dotar  a la  major  brevetat  de consignació  a partides pressupostàries  per  atendre 
despeses obligatòries e inajornables

*-*-* 

Per la Presidència es sotmet a votació la urgència de la sessió, que s'aprova per unanimitat, que suposa la  
majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació.

RÈGIM INTERIOR

02. DICTAMEN D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 22/2010, CONSISTENT 
EN CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT.

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

Amb la finalitat  de fer front a despeses per a les quals no hi  ha consignació en el  Pressupost Municipal de 
l'exercici 2010, les quals no es poden demorar fins el proper exercici, d'acord amb la sol·licitud presentades, i de 
conformitat amb el que disposa l'art. 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i els articles  
35 i següents del RD 500/1990, de 20 d'abril, i  les Bases d'Execució del Pressupost General de 2010, proposo al  
Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acord:

Primer- Aprovar  la modificació pressupostària de crèdit  extraordinari,   finançat amb baixes de crèdits d'altres 
partides no compromesos i suplements de crèdit finançat amb majors ingressos,d'acord amb el següent detall:

Modificació  pressupostària per crèdit extraordinari
Baixes de crèdits
Descripció Partida Eur
Conveni URV PRO 32400 48901 6.000,00
Total 6.000,00

Crèdit  extraordinari
Descripció Partida (O-F-E) Eur
Conveni Fundació Dr.Manyà PRO 32400 48902 6.000,00
Total 6.000,00

Modificació  pressupostària per suplement de crèdit
Majors ingressos respecte els previstos
Descripció Partida Eur
Altres concessions i aprofitaments 55900 72.400,00
Total 72.400,00

Suplement de crèdit
Descripció Aplicació Projecte Eur
Àrea d'aparcament d'autocaravanes IMA 15100 62900 2010 2 IMA 22 53.400,00
Adquisició mobiliari DIR 92000 62500 2010 2 DIR 2 19.000,00
Total 72.400,00

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

*-*-*

Acte seguit prenen la paraula successivament, els portaveus dels grups municipals d'ICV-EUIA-EPMi PSC, qui 
manifesten que com sempre quan hi ha una modificació pressupostària i sent el pressupost un projecte del 
govern, que no votarem en contra, però en qualsevol cas ens abstindrem. 

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb onze vots a  
favor, corresponents als regidors dels grups CiU i ERC 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 vint minuts  
de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari Vist i plau
L’alcalde
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