ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE DEL
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 14 DE JULIOL DE
2014
ACTA NÚM.: 5/2014
DATA: 14 de juliol de 2014
SESSIÓ: Extraordinària urgent
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
HORA DE COMENÇAMENT: 21.30 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.40 hores
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent,
els membres integrants del Ple del Consell, que a continuació es relacionen,
sota la Presidència del President del Consell i assistits per mí, la Secretària.
ASSISTENTS:
PRESIDENT
SR. JOAN UBACH ISANTA
CONSELLERS
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
SR. FRANCESC BORRELL GRAU
SRA. NEUS BURGUÉS COMA
SR. JOSEP CASTELLS FARRÉ
SR. JORDI COLOM PERNA
SR. BONIFACI COLOMINA PUJOL
SR. JOAN COMENGE RIBA
SR. JOSEP M. DALMAU GIL
SR. JOAN ELIES CLARET
SR. DAVID FUENTES CAELLES
SR. ÀLEX GARCIA BALUST
SR. JOAN JORDANA BONETA
SR. JOSEP MA. PONT BONET
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA
SECRETÀRIA
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT
INTERVENTORA
SRA. M. TERESA RUCHÉ ALDOSA
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:

SR.
SR.
SR.
SR.

JOSEP DURANY GALERA
JAUME MONTANUY BARÓ
JULIÀ SALA MONSÓ
JOSEP M. ARDANUY TARRAT. Gerent

Quòrum
De conformitat amb l’article 90 del Reglament d’organització i funcionament
i règim jurídic de les corporacions locals, per a la vàlida constitució del Ple
es necessària l’assistència d’un terç dels seus membres de dret. En
conseqüència és necessària la presència de 7 membres dels 19 que
componen la corporació. Així mateix, és obligatori que el president de la
corporació i el/la secretari/a de la mateixa o les pesones que els
substitueixin legalment hi siguin presents.
En conseqüència, atesa l’assistència del president, 16 consellers, la
secretària i la interventora, es constata l’existència del quòrum.
Pel president es declara oberta la sessió i es passa a tractar els assumptes
inclosos en l’ordre del dia.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
Primer.- Aprovació de la urgència de la sessió
Vist l’article 99.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya (DOGC
20-05-2003). De conformitat amb l’article 79 del RD 2568/1996, de 28 de
novembre, d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
A proposta del Sr. President i per unanimitat dels 16 membres presents,
dels 19 que el componen, s’acorda la urgència de la sessió, que és motivada
per l’adopció de l’acord següent:

Segon.- Aprovació de la 1a modificació de crèdit del pressupost de
l’exercici 2014.
L’evolució del pressupost al llarg de l’any fa necessària una modificació
parcial del Pressupost del Consell Comarcal, per l’exercici de 2014.
En síntesi, les causes que han motivat aquesta modificació són:
1. Habilitació de partides per major ingrés.

Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció.
Vist l’article 172 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. L’article 14è del DL
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’organització comarcal de Catalunya, així com altres d’aplicació.
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 16 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de la primera modificació de
crèdits del Pressupost de l’exercici 2014. tal com consta a l’expedient.
SEGON.- Exposar-ho al públic durant el termini de 15 dies hàbils,
l'expedient tramitat previ anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler
d'Edictes de la Corporació. Si no es presenten allegacions, l'expedient
quedarà aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord.
TERCER.- Facultar el President per al compliment de l’ acord.
QUART.- Trametre, un cop finalitzat l’expedient, una còpia a la delegació
provincial del Ministeri d’Hisenda i a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat.
INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l'article 110.1, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
que aprova el Text refós de la Llei 8/87, de 15 d'abril, es fa constar que
durant la sessió han intervingut tots els assistents i que si ha calgut reflectir
expressament alguna opinió s'ha fet constar a l'apartat corresponent.
En compliment de l'article 110.1 esmentat estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
La Secretària habilitada,
Vist i plau
El President,

