ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

Dia:
Horari:
Lloc:
Caràcter:
Expedient:
Sessió:

9 de novembre de 2015
de 21 00 h a 21 10 hores
sala de plens de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-xx/15
Ple 15/8

Hi assisteixen:
Sr. Raimon Monterde Alberich
Sr. Baldo Farré Serrat
Sr. Aitor Soto Martín
Sr. Pere Bàscones Navarro
Sra. Maleni Barbero Mora
Sr. Jordi Gasia Perna
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sr. Josep M. Rabasa Andorrà
Sr. Flórido Dolcet Esteve
Sr. Pere Jordi Sabaté Zabay
Sr. Carles Vives Agurruza

alcalde
1r tinent d’alcalde
2n tinent d’alcalde
3r tinent d’alcalde

secretari

El senyor alcalde inicia la sessió, atès que ha estat convocada amb l'antelació legal i que hi ha
el quòrum establert.
Es passa a tractar el següent ordre del dia:
01 Modificacions del Pressupost de 2015
Amb el següent desenvolupament:

01 Modificacions del Pressupost de 2015
La senyora Barbero dóna compte al Ple de la proposta de modificacions núm. 4 del Pressupost
del corrent exercici de 2015, per transferència de crèdits entre partides de despeses en haver-se
desprogramat les inversions previstes als conceptes 330-619, Restauració de l’Ubla de Casa
Sobirà d’Altron, i 340-619, Construcció de la piscina municipal coberta, 2a fase, que no es
preveuen executar enguany, proposta que compta amb l'informe previ d’Intervenció, i presenta
el següent resum:
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2015/4
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AJUNTAMENT DE SORT
Progr.
11
11
150
150
320
330
330
150
340
420
920
920
920
330
340

Class.
Econ
310
913
210
22000
22000
22000
48
619
22000
210
210
22000
22601
619
619

Pressupost de despeses

Concepte

Previsió inicial

Interessos d'operacions financeres
Amortització de préstecs
Infraestructures i béns naturals
Compres de material: Habitatge i urbanisme
Compres de material: Educació
Compres de material: Cultura
A famílies i institucions sense fins de lucre
Altres inversions
Compres de material: Esports
Infraestructures i béns naturals
Infraestructures i béns naturals
Compres de material: Serveis generals
Despeses de representació
Inversions infraestructura nova: Cultura
Inversions infraestructura nova: Esports
TOTALS

Modificació

11.000,00 € 30.000,00 €
110.000,00 € 49.000,00 €
20.000,00 € 10.000,00 €
20.000,00 € 15.000,00 €
15.000,00 € 10.000,00 €
25.000,00 €
2.000,00 €
70.000,00 € 30.000,00 €
106.682,71 € 85.855,87 €
20.000,00 € 10.000,00 €
42.000,00 € 38.000,00 €
60.000,00 € 70.000,00 €
122.800,00 € 279.631,42 €
4.000,00 €
2.000,00 €
198.561,71 € -69.000,00 €
562.487,29 € -562.487,29 €
1.387.531,71 €
0,00 €

Previsió
definitiva
41.000,00 €
159.000,00 €
30.000,00 €
35.000,00 €
25.000,00 €
27.000,00 €
100.000,00 €
192.538,58 €
30.000,00 €
80.000,00 €
130.000,00 €
402.431,42 €
6.000,00 €
129.561,71 €
0,00 €
1.387.531,71 €

El secretari-interventor també dona compte de les modificacions introduïdes a la codificació de
determinades partides, atesa la necessitat de desglossar-les al nivell de 5 dígits per adaptar-les a
la comptabilitat harmonitzada de les administracions públiques, amb el següent detall:
AJUNTAMENT DE SORT
Codi anterior
INGRESSOS

DESPESES

Codi modificat

420
450

42000
45000

920
920
920
920
150
1621
311
320
330
340
420
920
920

100
110
130
160
220
220
220
220
220
220
220
220
226

920

230

920
920
920
920
150
1621
311
320
330
340
420
920
920
920
920

10000
11000
13000
16000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22601
23000
23020

PATRONAT MUNICIPALDEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS
420
450

INGRESSOS
DESPESES

321
321

42000
45000
130
160
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Amb 6 vots a favor, dels senyors Monterde, Farré, Soto, Bàscones, Barbero i Gasia, i 5
abstencions, dels senyors Sibís, Gallardo, Rabasa, Dolcet i Sabaté, dels 11 membres presents
del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple ACORDA:
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2015/4, per
transferència de crèdits entre partides de despeses.
2. Aprovar les modificació del Programa d’Inversions de 2015 i la nova codificació de
determinades partides del Pressupost.
3. Sotmetre l'expedient al tràmit d'exposició al públic durant el termini de 15 dies, durant
els quals els interessats podran presentar reclamacions o observacions.
4. Considerar elevat a definitiu l'acord d'aprovació sense necessitat d'adoptar-ne cap més,
si durant l′esmentat termini no es presenten reclamacions.
5. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
En torn d’explicació de vot el senyor Sibís indica que el Grup municipal de CiU és conscient
de la necessitat d’efectuar les expressades modificacions i comprèn la urgència de la seva
aprovació, necessitat que es reprodueix a moltes administracions locals, tot manifestant que
des del mes de juliol no s’ha efectuat cap Ple i que els falta informació per saber com està la
situació de l’Ajuntament, motiu de la seva abstenció, i aprofita per demanar un Ple amb
assumptes a tractar. El senyor alcalde respon que efectivament hi ha molts assumptes a
debatre, que molt properament es farà la convocatòria d’un altre Ple per tractar d’altres
assumptes, el més important dels quals és el de l’aprovació de modificacions de les
ordenances municipals, tot i que hi ha altres assumptes de molta importància dels quals
s’han posat al corrent en el temps que porten de mandat, que per la seva transcendència han
de ser estudiats a fons abans de posar-los a debat al Ple i de donar-ne informació a la
població, pel qual convocarà un altre Ple més endavant. El senyor Sibís exposa la disposició
del seu Grup a col·laborar amb els Grups de govern.

Finalització
No havent més assumptes a tractar, l'alcalde aixeca la sessió a l’hora indicada a
l’encapçalament i, com a secretari, estenc aquesta acta amb el seu vistiplau a fi que constin el
que s'hi ha tractat i els acords presos.
Vist i plau
L’alcalde
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