
 

Ajuntament dels Pallaresos

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLE/2018/7 EL PLE 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 27 / de setembre / 2018 

Durada Des de les 20:00 fins a les 20:05 hores 

Lloc SALA DE SESSIONS 

Presidida per Josep Ma. Nolla Cabellos 

Secretari Mariona Valls Cunillera 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39681932D Antonio Tenorio Recuero NO

39692642R Inmaculada Sanchez Fernandez SÍ

39662831K Jaime Joaquin Vidal Guiamet NO

39654943E Jaume Enseñat Fernández SÍ

39714801B Jordi Sans Ferrer SÍ

39882219N Josep Ma. Nolla Cabellos SÍ

48006378L Maria Grau Alasa SÍ

39697205X Maria Teresa Llonch Simo SÍ

39698308D María Jesús Coronado Fuentes SÍ

07506889B María Mercedes Ramos SÍ

39659939G Xavier Marcos Tuebols SÍ
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Excuses d'assistència presentades:
1. Antonio Tenorio Recuero:
«motius personals»
1. Jaime Joaquin Vidal Guiamet:
«motius laborals»

 

 

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de l’última sessió, per haver-
se distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte. 

 

Expedient 887/2018. Modificació de Crèdit 4/2018

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 5, En contra: 0, 
Abstencions: 4, Absents: 0

PROPOSTA ACORD DE PLE EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2018 PER 
SUPLEMENT DE CRÈDIT I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 
 
D’acord  amb  la  memòria  justificativa  emès  per  l’alcalde,  i  providència  d’inici 
d’expedient de modificació de crèdit 4/2018 per suplement de crèdit i transferència 
de crèdit, conjuntament, que afectava el Pressupost aprovat per al corrent exercici de 
2018, i motivat per la necessitat de realitzar despesa, especificada en la Memòria 
justificativa incorporada al mateix, per a la qual resultava insuficient i no ampliable 
l'existent no compromès.
Secretaria intervenció ha emès informe en data 20 / 09 / 2018.
 
Es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS,
 
Primer.- D'aprovació inicial de l'Expedient de Modificació de Crèdit tramitat al núm. 
4/2018, conjunt de suplement de crèdits consignats i de transferència de crèdit al 
Pressupost aprovat per al corrent exercici de 2018, finançat a càrrec del Romanent 
Líquid  de  Tresoreria  per  a  despeses  generals  de  la  Liquidació,  amb  el  detall 
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següent :
ESTAT DE DESPESES

 
            I. Modificació en suplement :

Aplicació Pressupostària Denominació Import

932/227.08
Conveni organisme autònom 
recaptació tributs (base)

50.000 €

321/212.08
Ensenyament (St. Sebastià i 
Arquitecte Jujol)

25.000 €

340/212.03 Piscina
30.000 €

Total suplement crèdit 105.000 €

 
            II. Modificació per transferència entre aplicacions de diferent programa : 

Aplicació Pressupostària Denominació Import

920/911.00
Inst. Quadre llum (renting)

257.056,80 €

Total concessió transferència
257.056,80 €

 
,  i  que,  el  suplement  de  crèdit,  es  finançarà  a  càrrec  del  Romanent  Líquid  de 
Tresoreria  per  a  despeses  generals  vessat  per  la  Liquidació  del  Pressupost de 
l'exercici anterior, incorporat a l'Estat d'Ingressos del Pressupost :
 

ESTAT D'INGRESSOS
 

Concepte Denominació Import

870.00
Romanent tresoreria per a despeses generals 105.000 €

633.01
Inst. Quadre llum (renting)

257.056,80 €

 
Total modificació Estat d’Ingressos                                            362.056,80 €
 
Segon .- De sotmetiment de l'Expedient aprovat a exposició pública i la seva ulterior 
tramitació  conforme  al  que  disposava  l'article  177.2  del  Reial  Decret  Legislatiu 
2/2004, de 5 de març.
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B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

Donar compte decrets, resolucions i informes d'alcaldia

A continuació, es dona compte dels Decrets d’Alcaldia:
Els decrets que passen sessió van del número 381/20108, resolució compensació 
hores extres; al decret 528/2018 de convocatòria de la sessió ordinària del ple de 
data 27 de setembre de 2018 i a la comissió informativa de data 25 de setembre de 
2018.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Número: 7/2018
Data: 27 de setembre de 2018
Horari: 20:00 hores
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen:

Josep Maria Nolla Cabellos
Maite Llonch Simó
Inmaculada Sánchez Fernández
Maria Grau Alasà
Francesc Xavier Marcos Tuebols
Jordi Sans Ferrer
Ma Jesús Coronado Fuentes
Maria de las Mercedes Ramos Sánchez
Jaume Enseñat Fernández

Excusen la seva assistència: Toni Tenorio Recuero i Jaime J. Vidal Guiamet

Mariona Valls Cunillera, Secretària-Interventora

Als efectes de la constància fidel del desenvolupament de la sessió, aquesta ha estat 
enregistrada íntegrament  en suport  digital  en  format  àudio  i,  en el  seu cas també 
vídeo,  mitjançant  càmera  digital  de  la  marca  PANASONIC  model:  HDC-  SD80  i 
número de sèrie E1TG00515, operada per l’empleat públic Sr. Joan Carles Petit Piñol, 
enregistrament que queda gravat en suport targeta SD i minidisc, un exemplar del qual 
enregistrament, sense perjudici de la seva disponibilitat en la pàgina web municipal i 
demés mitjans de publicitació que es puguin adoptar, consta arxivat en la Secretaria de 
l’Ajuntament a efectes de la seva constància, acreditació i fe pública del seu contingut i 
disponibilitat de poder-se constatar. 

Les opinions dels membres de la Corporació en les seves intervencions consisteixen 
en la deliberació sobre aspectes directes o indirectes de l’assumpte de què es tracti, 
sense  especial  transcendència  jurídica  (en  cas  contrari  constaran  transcrites 
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literalment en text) conduents al sentit del vot del grup en nom del qual intervenen. 

Ordre del dia

1.- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió ordinària del Ple municipal, 
duta a terme el dia 26 de juliol de 2018.
2.-  Aprovació  inicial,  si  s’escau,  de l’expedient  de modificació  de crèdit  4/2018  de 
suplement de crèdit i transferència de crèdit, conjuntament.
3.-Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia.
4.-Precs i Preguntes.

1.-  LECTURA  I  APROVACIÓ  DE  L’ESBORRANY  DE  ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA  A TERME EL DIA 26 DE JULIOL DE 2018

Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de l’última sessió, per haver-se 
distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte. 

Sotmesa a votació s’aprova l’acta de la sessió ordinària del ple municipal del dia 
26 de juliol de 2018 per unanimitat.

2.-  APROVACIÓ INICIAL,  SI  S’ESCAU,  DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT  4/2018  DE  SUPLEMENT  DE  CRÈDIT  I  TRANSFERÈNCIA DE  CRÈDIT, 
CONJUNTAMENT.

D’acord  amb  la  memòria  justificativa  emès  per  l’alcalde,  i  providència  d’inici 
d’expedient de modificació de crèdit 4/2018 per suplement de crèdit i transferència de 
crèdit,  conjuntament,  que afectava el  Pressupost aprovat  per al  corrent exercici  de 
2018,  i  motivat  per  la  necessitat  de realitzar  despesa,  especificada en la  Memòria 
justificativa incorporada al  mateix,  per a la qual resultava insuficient i  no ampliable 
l'existent no compromès.

Secretaria intervenció ha emès informe en data 20 / 09 / 2018.

Es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS,

Primer.-  D'aprovació inicial de l'Expedient de Modificació de Crèdit tramitat al núm. 
4/2018,  conjunt  de suplement  de crèdits  consignats i  de transferència  de crèdit  al 
Pressupost aprovat per al corrent exercici de 2018, finançat a càrrec del Romanent 
Líquid de Tresoreria per a despeses generals de la Liquidació, amb el detall següent :
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ESTAT DE DESPESES

I. Modificació en suplement :

Aplicació Pressupostària Denominació Import

932/227.08
Conveni organisme autònom 
recaptació tributs (base)

50.000 €

321/212.08
Ensenyament (St. Sebastià i 
Arquitecte Jujol)

25.000 €

340/212.03 Piscina
30.000 €

Total suplement crèdit 105.000 €

II. Modificació per transferència entre aplicacions de diferent programa : 

Aplicació Pressupostària Denominació Import

920/911.00
Inst. Quadre llum (renting)

257.056,80 €

Total concessió transferència
257.056,80 €

 

, i que, el suplement de crèdit, es finançarà a càrrec del Romanent Líquid de Tresoreria 
per a despeses generals vessat per la Liquidació del Pressupost de l'exercici anterior, 
incorporat a l'Estat d'Ingressos del Pressupost :

ESTAT D'INGRESSOS

Concepte Denominació Import

870.00
Romanent tresoreria per a despeses generals 105.000 €

633.01
Inst. Quadre llum (renting)

257.056,80 €

Total modificació Estat d’Ingressos 362.056,80 €

Segon .-  De sotmetiment de l'Expedient aprovat a exposició pública i la seva ulterior 
tramitació conforme al que disposava l'article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.
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Sotmesa a votació s’aprova en tots els seus punt els anteriors acords per cinc 
(5) vots a favor, dels Senyors/es Nolla, Grau, Marcos, Llonch i Sánchez; i quatre 
(4) abstencions dels Senyors/es Sans, Enseñat, Ramos i Coronado. 

3.-DONAR COMPTE DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES ALCALDIA.

A continuació, es dona compte dels Decrets d’Alcaldia:

Els  decrets  que  passen  sessió  van  del  número  381/2018;  al  decret  528/2018  de 
convocatòria de la sessió ordinària del ple de data 27 de setembre de 2018 i  a la 
comissió informativa de data 25 de setembre de 2018.

4.-PRECS I PREGUNTES.

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió essent les 20:05 hores 
(les vint hores i cinc minuts ), del contingut de la qual s'aixeca la present acta que 
signa el Sr. Alcalde i jo, la Secretària-interventora, que dono fe.

 
Els Pallaresos, 27 de setembre de 2018

Vist-i-plau, l’Alcalde 
Sr. Josep Maria Nolla Cabellos
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