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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 02/2012 
Caràcter: extraordinària 
Data: 27 d'abril de 2012 
Horari: de 20:30 a 20:0 hores 
Lloc: Sala de plens 
 
Hi assisteixen: 
Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa (CiU) 
Eugeni Coll i Rovira, primer tinent d'alcalde (CiU) 
Maria Rosa Domènech i Lladó, regidora (PSC-PM) 
Joan Llurba i Borrull, segon tinent d'alcalde (CiU) 
Josep Maria Planas i Pujol, regidor (PSC-PM) 
Joan Pons i Mariné, regidor (CiU) 
Llorenç Torruella i Ramiro, regidor (PSC-PM) 
 
Actua de Secretari el Sr. Ramon Conillera i Marçal. 
 
Es reuneix, per tant, amb el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, ja que hi assisteixen 
set regidors dels set que, de fet i de dret, componen l'Ajuntament, acomplint-se el previst en els arts. 46.2 c) 
de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; i 90 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions. 
 
Declarada oberta la sessió per ordre de la Sra. Alcaldessa, es passa a tractar els assumptes inclosos a 
l'ORDRE DEL DIA. 
 
1r.- Modificació núm. 1 del pressupost de 2012 – Aprovació inicial 
 
Pel Decret de l'Alcaldia de data 19 d'abril de 2012 s'inicia l'expedient per a l'aprovació de la modificació núm. 
1 del pressupost de 2012. 
 
Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a les quals la 
consignació és insuficient o no n'hi ha en el pressupost ordinari actual, s'ha de tramitar l'expedient de 
suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a 
despeses generals amb subjecció a les disposicions vigents. 
 
Despeses a finançar 
 
Crèdits extraordinaris 
 
Partida Nom Consignació proposada 
9.359 Altres despeses financeres  1.014,00 € 
3.62301 Adequació cuina bar Centre cívic  5.500,00 € 
3.62500 Mobiliari i material bar Centre cívic  4.200,00 € 
 
Total altes crèdits:  10.714,00 € 
 
Finançament 
 
Romanent líquid de tresoreria 
 
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:  10.714,00 € 
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Total finançament:  10.714,00 € 
 
El secretari i l'interventor han emès informes favorables. 
 
La Comissió Informativa d'Hisenda hi ha dictaminat favorablement. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdit número 1 del pressupost general de l'exercici de 2012, 
per import de 10.714,00 €. 
 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant 
un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten reclamacions, l'acord serà 
ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes, comptat des de la finalització del període 
d'exposició pública, per resoldre-les. 
 
Acabats tots els punts de l'ordre del dia, la presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
 Vist i plau 
El secretari L'alcaldessa 
 
 
 
Ramon Conillera i Marçal Lídia Bargas i Musoy 
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