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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

26 / 2015 
 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
BEL SALVADÓ, CRISTINA 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
del PINO HOMEDES, JOAQUIM  
PUIGDOMÈNECH RAMIÓ, MARC 
QUERALT MORESO, DOLORS 
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER 
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC 
de la VEGA CARRERA, MANEL 
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
Ha excusat la seva assistència: 
DALMAU SÀLVIA, FRANCISCO JAVIER 
 

 
 
Tortosa, essent les vuit hores i quinze minuts del 
dia vint-i-vuit de desembre de dos mil quinze, 
prèvia convocatòria girada a l'efecte, es reuneixen 
en primera convocatòria al Saló de Sessions de la 
casa consistorial, els membres de l'Excel·lentíssim 
Ajuntament de Tortosa que al marge es 
relacionen, a l’objecte de realitzar sessió 
extraordinària i urgent sota el següent 
 

 
 
Motiu de la urgència:  Compliment de terminis. 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

PRESIDÈNCIA 
 
01 – Ratificació del caràcter urgent de la sessió. 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
02 - Dictamen de proposta d'acord d'aixecament de reparo suspensiu en la tramitació de l'adquisició de 
l'immoble situat a la pujada Santa Clara núm. 5. 
 



 
SERVEIS CENTRALS 

 
03 -  Dictamen de proposta d’acord d’aprovació definitiva del Pressupost general 2016. 
 
04 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de la distribució del superàvit de l’exercici 2014. 
 
05 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
06 - Dictamen de proposta d’acord de convalidació de Decret de l’Alcaldia de modificació de les Bases 
específiques de subvencions per a associacions de veïns, exercici 2015. 
 
 

*-*-* 
 
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia: 
 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 
 
01 – RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El Sr. Alcalde exposa: Més enllà de que hem aprofitat per incloure altres qüestions a l’Ordre del dia, 
essencialment o principalment la urgència ve derivada de poder aprovar definitivament el Pressupost 
general de l’Ajuntament per al 2016. 
 
Com vostès saben, ja vam fer l’aprovació inicial, està exposat al públic i s’ha de fer l’aprovació definitiva. 
Aquesta aprovació definitiva s’ha de fer, per anar bé i evitar la pròrroga pressupostària, abans del dia 30 
de desembre. Per a que es pugui fer abans del 31 de desembre, perdó, s’ha de publicar al BOP el dia 
abans de final d’any i per poder publicar al BOP hem d’aprovar-ho de forma anticipada, òbviament. 
Aquest és el motiu pel qual, una vegada finalitzats els terminis per presentar al·legacions, si s’escau, 
poder resoldre aquestes. Per tant, votem el caràcter urgent de la sessió. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la urgència per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
02 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’AIXECAMENT DE REPARO SUSPENSIU EN LA TRAMITACIÓ DE 
L’ADQUISICIÓ DE L’IMMOBLE SITUAT A LA PUJADA SANTA CLARA NÚM. 5.  
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:  
 
“ Per Decret núm. 702/2015 de data 24 de març de 2015 es va encarregar a l’empresa Gestió 
Urbanística Municipal de Tortosa SA l’adquisició de l’immoble, finca registrals núm. 6501 ubicada al 

-  Pàg. 2 / 9 -           JACE / sbh 
 



                                   

 
-  Pàg. 3 / 9 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

carrer Pujada Santa Clara núm. 11, avui núm. 5, (casa Agustí Querol), per una despesa màxima prevista 
de 12.000,00 euros. 
 
Es van emetre els corresponents informes de la cap tècnica de cultura i de l’arquitecte municipal 
justificant l’interès públic en la seva adquisició. 
 
L’adquisició per part la Gumtsa es va formalitzar en escriptura pública atorgada davant el notari Pedro 
Francisco Carpena Sofio en data 24 de març de 2015 amb número de protocol 454, i pel preu de 
9.850,00 euros. 
 
Als efectes de fiscalització de les factures emeses per la Gumtsa en concepte de preu d’adquisició de 
l’immoble i despeses de notari i Registre de la Propietat derivades de la dita formalització de la 
compravenda, en data 27 d’octubre de 2015 es va emetre informe núm. 617/2015 per l’interventor 
municipal amb objeccions amb efectes suspensius per inexistència de crèdit en el moment de la 
realització de la despesa. 
 
Atès que existeix crèdit suficient amb càrrec a la partida IMA-15220-60000 per procedir al lliurament 
dels fons en favor de la Gumtsa que s’han derivat de l’operació de compravenda realitzada. 
 
Dictaminada la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori 
celebrada en data 23 de desembre de 2015. 
 
Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aixecar les objeccions amb reparo suspensiu assenyalades en l’informe núm. 617/2015 emès 
per l’interventor municipal relatiu a l’adquisició per la Gumtsa de l’immoble ubicat al carrer Pujada 
Santa Clara núm. 5 (casa natal d’Agustí Querol). 
 
Segon - Traslladar el present acord al departament d’Intervenció  i a Gumtsa.”  
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, per manifestar la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, també per manifestar la nostra abstenció. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb tretze vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4) i CUP-
AET-PA (1) i set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E 
(4) i PSC-CP (3).  
 
 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
 
03. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL 2016 
 



Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:  
 
“ Vist l'expedient de Pressupost general de l'Ajuntament de Tortosa per a l'exercici 2016 tramitat d’acord 
amb l’establert a l’article 162 i següents 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 (TRLHL). 
 
Vist que en data 30 de novembre de 2015 es va adoptar l’acord d’aprovació inicial i que durant el 
corresponent període d’informació pública s’han presentar les reclamacions següents: 
 
Dia 14/12/2015, amb núm. RGE 15724, pel Sr. Guillem Argelich i Cañadó, en nom de la Candidatura 
d'Unitat Popular de Tortosa - Alternativa Ecologista. 
 
Vist l'informe de l'interventor de data 22 de desembre de 2015. 
 
Atès el caràcter taxat dels supòsits en els quals es poden formular reclamacions contra el pressupost, 
determinats a l'article 170.2 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. 
 
Atès que cap de les reclamacions formulades per Candidatura d'Unitat Popular de Tortosa - Alternativa 
Ecologista envers l'aprovació inicial del Pressupost general d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2016 
s'inclou entre els supòsits legalment establerts per l'article 170.2 abans referit. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de 24 de 
desembre de 2015. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - No admetre les reclamacions presentades en relació a l'aprovació inicial del Pressupost general 
de l'Ajuntament de Tortosa per a l'exercici 2016 i la seva plantilla, per no tenir encaix legal en cap dels 
supòsits taxats de l'article 170.2 del TRLHL. 
 
Segon - Aprovar definitivament el Pressupost general de l'Ajuntament de Tortosa per a l'exercici 2016 i la 
seva plantilla en els mateixos termes que els aprovats inicialment. 
 
Tercer - Notificar aquest acord a la Candidatura d'Unitat Popular de Tortosa - Alternativa Ecologista amb 
el corresponent peu de recurs.  
 
Quart - Publicar l’acord d’aprovació definitiva d'acord al que estableix 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. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: És el tema que els hi esmentava abans i, en tot 
cas, només, molt ràpidament, manifestar que el pressupost que vam aprovar el passat mes de 
novembre, el dia 30 de novembre si no recordo malament, es van presentar al·legacions per part de la 
Candidatura d’Unitat Popular de Tortosa – Alternativa Ecologista. I el que procedim en aquest acord és, i 
segons el que estableix l’informe 824/2015 de l’interventor en què els motius de la reclamació no 
tenen encaix legal en cap dels supòsits taxats en l’article 170.2 del Text refós de la Llei d’hisendes 
locals, ja no entrem ni a estimar ni a desestimar, sinó simplement, d’acord amb l’informe de 
l’interventor, a inadmetre, a no admetre les reclamacions establertes i, a la vegada, aprovar 
definitivament el pressupost de l’Ajuntament. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, no ho faré molt llarg, però sí que volem dir que 
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considerem que si hem presentat les al·legacions és perquè una de les obligacions de tot equip de 
Govern és garantir que tot el món tingui les millors condicions de vida possibles i presentem els 
pressupostos amb idees per millorar aquestes condicions de vida de les persones que viuen a Tortosa. 
 
I, tot i que no siguin acceptades les al·legacions, pensem que hi ha algunes propostes que demanem a 
l’equip de Govern que les estudiïn per poder aplicar-les durant l’any, perquè hi haurà romanents que es 
podran utilitzar i que són propostes que van a construir una ciutat millor. 
 
I no les enumeraré perquè ja les tenen, però sí que li demanaria, perquè és una petició, a més, que ens 
ha fet l’Associació AMITE en el tema de l’eliminació de barreres arquitectòniques, i ja en el Ple que vam 
parlar dels pressupostos vostè va manifestar la sensibilitat envers les persones amb mobilitat reduïda, 
que estudien el poder dotar d’una quantitat econòmica significativa per reduir les barreres 
arquitectòniques que han quedat, que encara queden a la ciutat. I, en tot cas, ja explicarem a la 
ciutadania la resta de propostes que hem presentat. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Alcalde, moltes gràcies. Senyores regidores, senyors regidors,  
és per manifestar el sentit del vot igual que en el Ple del passat dia 30 de novembre en l’aprovació 
inicial del pressupost. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, també és per manifestar el mateix vot que 
vam fer en el debat de pressupostos en relació en aquest punt. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, ja per contestar, és que no, senyor 
Rodríguez, no li desestimem les al·legacions, no sé si ha llegit l’informe de l’interventor, no es podem 
admetre, no podem entrar ni a discutir-les al Ple les al·legacions, perquè és el que diu l’interventor. 
 
En tot cas, vostès, l’obligació de vostès i de tots els grups és de fer propostes, però fer-les en caràcter 
previ. Vostè en va fer algunes al mateix Ple dels pressupostos, hi ha altres formacions polítiques que les 
van entrar en antelació però, en tot cas, vostès tenen el dret de fer tantes propostes al llarg de l’any. 
Ara, a l’hora de presentar al·legacions, la Llei diu que d’acord amb l’article 170.2 tu pots presentar 
al·legacions per una sèrie de raons. Vostès utilitzen aquest article de la Llei de bases quan no el poden 
utilitzar. I l’únic que fem aquí, ja no entrem ni al fons i, per tant, jo no li entraré al fons, li manifesto el 
mateix que li vaig manifestar el dia del Ple, simplement, és que procedim a inadmetre aquestes 
al·legacions i aprovació definitiva. No hi ha més discussió. 
 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dotze vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8) i ERC-AM (4) i vuit 
vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals MT-E (4),  PSC-CP (3) i 
CUP-AET-PA(1). 
 
 
 
 
04 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D'APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DE 
L'EXERCICI 2014. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:  
 
“ Vista la documentació de l'expedient 2015-INR-E0402-000028 en relació amb la distribució del 
superàvit de l'exercici 2014. 



 
Atès que en data 14 de setembre de 2015 el Ple d'Ajuntament va aprovar el compte general de l'exercici 
2014, del qual entre d'altres es desprenen els següents indicadors: 
 
Romanent de Tresoreria per a despeses generals  2.775.961,57 € 
Capacitat de finançament (superàvit Ajuntament)  4.288.674,58 € 
Ràtio de deute viu (Ajuntament)                136,12% 
Despeses pendents d'aplicar a pressupost             20.342,35 € 
Romanents de crèdit compromesos (en fase D)         609.520,64 € 
 
Atès que el període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) de l'Ajuntament calculat al final del tercer 
trimestre de 2015 va ser de 58,21 dies, i el PMP global de 59,91 dies i que, d'altra banda, les factures 
pendents de pagament a 30-11-2015 sumen un import total de 3.391.699,10 €, raó per la qual la 
previsió del mínim de Tresoreria ha de ser igual o superior a aquesta xifra. 
 
Vistos l'article 32 i la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, la disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals i la disposició addicional novena del 
Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre. 
 
Vistos els apartats 12.3 i 12.4 de la nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 6 de febrer de 2015 de la Direcció general de 
Política financera del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en relació 
amb el destí del romanent de tresoreria per a despeses generals. 
 
Vist l'article 13 de la LOEPSF disposa que les Administracions Públiques hauran de publicar el seu 
període mitjà de pagament a proveïdors i disposar d'un pla de tresoreria en què s'inclourà informació 
relativa a la previsió de pagament a proveïdors de forma que es garanteixi el compliment del termini 
màxim fixat per la normativa sobre morositat. 
 
Vist l'informe d'Intervenció núm. 729/2015. 
 
Vist pla de tresoreria i les previsions de Tresoreria fins a 31-12-2015 que se'n desprenen. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 24 
de desembre de 2015. 
 
Al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent acord: 
 
Destinar íntegrament el romanent de Tresoreria procedent de l'exercici 2014 a la reducció del deute 
comercial, per tal d'ajustar el període mitjà de pagament a proveïdors al llindar de 30 dies establert en 
la normativa sobre morositat.” 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Manifestar la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, també per manifestar la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Abstenció. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Simplement, moltes gràcies per la seva abstenció. Simplement, 
manifestar que del que es tracta és de que aquest superàvit es pot aplicar, segons estableix la Llei, a 
amortitzar més crèdit o bé, d’acord amb la interpretació que fem conjuntament amb l’interventor, a 
millorar el període mig de pagament. I de les dos alternatives, hem entès que en aquests moments és 
prioritari millorar el període mig de pagament. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dotze vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4) i vuit 
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals  MT-E (4), PSC-CP (3) i 
CUP-AET-PA (1). 
 
 
 
 
05 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:  
 
“ Vista la relació de factures, per import total de 4.561,99 €, emeses per Recambios CIMO SA. En 
concepte de subministraments de materials per a reparacions de vehicles del parc mòbil efectuats en 
2014, les quals estan en disposició de ser aprovades per trobar-se degudament conformades, es 
sotmeten en conseqüència a l'aprovació del Ple, per a reconeixement extrajudicial de crèdits, segons 
procediment regulat a l'article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 2 d'abril, d'acord amb el següent 
detall: 

Núm reg Data Núm fact Data fact Import Texto Explicativo
F/2015/4820 16/11/2015 A-51864 31/07/2014 127,28 Subministrament de material reparacions vehicles
F/2015/4821 16/11/2015 A-51604 15/07/2014 133,57 Subministrament de material reparacions vehicles
F/2015/4822 16/11/2015 A-51348 30/06/2014 559,93 Subministrament de material reparacions vehicles
F/2015/4823 16/11/2015 A-51112 15/06/2014 425,33 Subministrament de material reparacions vehicles
F/2015/4824 16/11/2015 A-50833 31/05/2014 315,62 Subministrament de material reparacions vehicles
F/2015/4825 16/11/2015 A-52133 15/08/2014 371,22 Subministrament de material reparacions vehicles
F/2015/4826 16/11/2015 A-52371 31/08/2014 813,45 Subministrament de material reparacions vehicles
F/2015/4827 16/11/2015 A-53395 31/10/2014 401,88 Subministrament de material reparacions vehicles
F/2015/4828 16/11/2015 A-53141 15/10/2014 321,62 Subministrament de material reparacions vehicles
F/2015/4829 16/11/2015 A-52863 30/09/2014 1.042,84 Subministrament de material reparacions vehicles
F/2015/4830 16/11/2015 A-52604 15/09/2014 49,25 Subministrament de material reparacions vehicles

4.561,99  
 
Vist l'informe de fiscalització núm. 749/2015, amb data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 24 
de desembre de 2015. 
 
Atès el que disposa l'article 26.1 i l'article 60.2 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril respecte les 
obligacions procedents d'exercicis anteriors. 
 
Al Ple d'aquest Ajuntament proposo l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar la convalidació dels efectes econòmics derivats de les despeses efectivament 
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realitzades que en la part expositiva es detallen, per tal d'evitar l'enriquiment injust de l'Ajuntament, 
mitjançant el reconeixement extrajudicial de crèdits regulat a l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, 
de 2 d'abril. 
 
Segon - Autoritzar i comprometre la despesa i reconèixer les obligacions corresponents, per un import 
total de 4.561,99 €.” 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: També és un tema molt puntual, fa referència a 
unes factures, si no m’equivoco a 11 factures, d’un mateix proveïdor que per error d’ell no les va entrar 
quan tocaven, i quan se’n va adonar va venir, en va parlar, les va incorporar al Registre i procedim a la 
seva tramitació. Són un import de 4561,99€ 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Abstenció, senyor alcalde. 

 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb tretze vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4) i CUP-
AET-PA (1); i set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E 
(4) i PSC-CP (3). 
 

 
 
 
06. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE CONVALIDACIÓ DE DECRET DE L'ALCALDIA DE MODIFICACIÓ 
DE LES BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS PER A ASSOCIACIONS DE VEÏNS, EXERCICI 2015. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:  
 
“ Per Decret de l’Alcaldia núm. 2472/2015, de 2 d’octubre, es van aprovar les bases específiques de 
subvencions a associacions de veïns, any 2015.  
 
Mitjançant acord d’aquest Ple, en sessió de data 30 de novembre de 2015, es va convalidar l’esmentat 
Decret 2472/2015. 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 3195/2015, de 16 de desembre, s’ha aprovat la modificació de la base 
8.5 de les específiques de subvencions a associacions de veïns, any 2015, pel que fa a la data de 
finalització del termini per a que les entitats beneficiàries presentin la corresponent documentació 
justificativa de les despeses, el dia 28 de desembre de 2015. 
 
Atès que l’article 124.3 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, disposa que l’aprovació de les bases reguladores de concessió de 
subvencions correspon al Ple municipal. 
 
Atès el que disposa l’article 67 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú.  
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, adoptat en sessió de data 24 
de desembre de 2015. 
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Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
ÚNIC - Aprovar la convalidació del Decret de l’Alcaldia núm. 3195/2015 de 16 d’octubre, pel qual es va 
aprovar la modificació de la base 8.5 de les específiques de subvencions a associacions de veïns, any 
2015. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde:  A efectes de donar més facilitat a alguna de les 
associacions que encara no havia pogut justificar. Moltíssimes gràcies. 
 
I donaríem per finalitzada la sessió, no abans desitjant-los-hi a tots vostès molt bona entrada de l’any 
2016. Moltes gràcies.  
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 

*-*-* 
 
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vuit hores i vint-i-cinc 
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 
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