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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT   

Identificació de la sessió 

Caràcter: extraordinari 
Data: 26 de juliol de 2007 
Horari: de 20.05 h a 20.35 h 
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial  

Hi assisteixen: 

Joan Seguer Tomàs, alcalde 
Antonio Torio Fernández, tinent d alcalde 
Sergi Mingote Moreno, tinent d alcalde 
Raquel García Mesa, regidora 
Lucio Gat Lavado, tinent d alcalde 
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor 
Susanna Villa Puig, regidora 
Ricard March Ascaso, regidor 
Amèlia Marquino Tocado, regidora 
Rosa Martí Conill, regidora 
Lluís Cucurella Monreal, regidor 
Joan Martorell Mompart, regidor 
Francisco Pulido Sánchez, regidor 
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d alcalde 
Susana Rueda Rodríguez, regidora 
Enric Acero Casas, secretari accidental  

Excusa l assistència 

Sònia Lloret Mas, tinent d alcalde 
José Antonio Morguí Castelló, regidor  

Ordre del dia 

1. Acordar, si procedeix, l aprovació definitiva de l Ordenança municipal del 
servei urbà del taxi. 

2. Aprovar, si escau, la modificació del Pressupost de l Ajuntament i del Patronat 
Municipal d Ensenyament de l exercici de 2007.  
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Desenvolupament de la sessió 

1. Acordar, si procedeix, l aprovació definitiva de l Ordenança 
municipal del servei urbà del taxi 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis Generals, el senyor Mingote, 
i explica que atesa la col·laboració entre els ajuntaments de Parets del Vallès i 
Mollet del Vallès establerta el 7 de juliol de 2006, relativa a diferents aspectes del 
transport públic a causa de la contigüitat dels termes municipals, es proposa 
estimar parcialment les al·legacions presentades per la Cooperativa Transradio de 
Mollet del Vallès i aprovar definitivament l Ordenança municipal del servei urbà del 
taxi. 

L acord i la còpia íntegra de l Ordenança es notificarà a la Generalitat de 
Catalunya, a l Ajuntament de Mollet del Vallès i als taxistes amb llicència 
municipal. 

El senyor Mingote continua explicant que s han presentat unes al·legacions de 
caràcter estrictament tècnic, que fan referència a l article 8, paràgraf e) i punt 3r 
paràgraf f) i a l article 47.6 i 7. 

Referent a l article 8 es proposa substituir el terme tribut per taxa i de 
conformitat amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, s estima 
l al·legació. 

Pel que fa a l article al punt 3r, paràgraf f), es proposa suprimir la paraula 
especials , ja que l esmentada Llei del taxi fa referència als serveis obligatoris. 

Quant a l article 19.2 es desestima l al·legació, ja que l esmentat precepte no 
contradiu el que estableix l article 11 de la Llei 19/2003, del taxi, i menys encara si 
es considera que l apartat 2 de l article 11 és un precepte incomplet que es remet 
a la determinació que s estableixin en les normes de desenvolupament de la 
Llei , que encara no han estat promulgades. 

D altra banda, l article 19.2 impugnat s até escrupolosament a la lletra i a l esperit 
de l article 11 de la Llei del taxi. 

S estima l al·legació relativa a l article 47, punts 6 i 7, i se substitueix en 
conseqüència el terme resolució referent a les llicències en una sèrie de 
supòsits per la paraula revocació , tal com apareix a l article 42.5, de la Llei 
19/2003, de 4 de juliol, del taxi. 

D acord amb l exposat es proposa aprovar definitivament l Ordenança municipal 
del servei del taxi. 

El PP vota a favor de la proposta. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, manifesta que el seu grup està totalment 
d acord, perquè les petites al·legacions que s han formulat són de caràcter 
estrictament legal, jurídiques i de concepte, que no trenquen l esperit de 
l Ordenança del servei urbà del taxi. 

CiU valora que s hagi denegat l al·legació de l article 19.2, perquè no s incompleix 
cap llei, sinó que es referma en el cas que hi hagi alguna sanció, perquè aquesta 
serà degudament confirmada i tractada. Per l exposat el seu grup vota a favor. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que el seu grup vota a favor, 
perquè ja ho va fer en el seu dia i ara només es tracta d una qüestió estrictament 
tècnica. 
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La senyora Martí exposa que atès que és el primer Ple després de les preses de 
possessió i les assignacions, apunta i segurament s haurà d estudiar en alguna 
comissió informativa, que les intervencions dels grups es facin d acord amb l ordre 
del resultat de les eleccions municipals. En tots els ajuntaments és així i a Parets 
també ho hauria de ser. Planteja aquesta qüestió, ja que és la seva primera 
intervenció en un Ple per tractar punts formals. 

La petició no s ha de discutir ni valorar ara, sinó que s hauria de parlar en una 
comissió informativa. 

La presidència recull la consideració i manifesta que s analitzarà en les 
comissions informatives. Explica que actualment hi ha un acord de govern entre 
les forces polítiques del PSC i ICV-EA i els últims que intervenen són els 
membres de l equip de govern, però en la propera Comissió Informativa de 
Serveis Generals i en el primer Ple ordinari el 13 de setembre, es plantejarà el 
tema i s adoptarà una decisió al respecte.  

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Vista l Ordenança municipal del servei urbà del taxi aprovada inicialment per 
acord plenari de 15 de març de 2007. 

Vistos els anuncis d informació pública de l esmentada Ordenança publicats en el 
Butlletí Oficial de la Província número 4854, de 2 d abril de 2007, el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya número 4854, de 4 d abril de 2007 i el diari El 
Periodico , de 23 de març de 2007. 

Vist l escrit d al·legacions interposat per la Cooperativa Transradio de Mollet del 
Vallès, en data 3 d abril de 2007 contra alguns apartats dels preceptes de 
l esmentada Ordenança. 

Vista l estimació parcial d algunes de les al·legacions formulades, d acord amb el 
contingut de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, segons l informe efectuat pel 
tècnic de Serveis Generals. 

Vista la col·laboració establerta en data 7 de juliol de 2006, entre els ajuntaments 
de Parets del Vallès i Mollet del Vallès, relativa als diferents aspectes del transport 
públic en ambdues poblacions a causa de la contigüitat dels termes municipals. 

Vist que la unificació de normes i tarifes permet un servei conjunt i ininterromput 
entre ambdós municipis. 

Vist el procediment d aprovació d ordenances establert en els articles 63 a 66 del 
Reglament d obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny. 

Vist el que disposa l article 52.2.d) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d abril, 
pel qual s aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 

El Ple de l Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Estimar parcialment les al·legacions presentades per la Cooperativa Transradio 
de Mollet del Vallès respecte a l article 8, paràgraf e) i punt 3r paràgraf f) així com 
l al·legació relativa a l article 47.6 i 7. 

2. Aprovar definitivament l Ordenança municipal del servei urbà del taxi. 
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3. Notificar aquest acord i la còpia íntegra de l Ordenança a la Generalitat de 
Catalunya, a l Ajuntament de Mollet del Vallès i als taxistes amb llicència 
municipal.  

S incorpora a la sessió el senyor Josep M. Guzman Hermoso.  

2. Aprovar, si escau, la modificació del Pressupost de l Ajuntament i 
del Patronat Municipal d Ensenyament de l exercici de 2007 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis Econòmics, el senyor Torio, i 
explica la proposta d acord relativa a la modificació del pressupost vigent de 
l Ajuntament per un import de 780.000  i del Patronat Municipal d Ensenyament, 
mitjançant un suplement de crèdit i finançat amb el romanent líquid de tresoreria 
per un import de 20.500 , que es destinen a dues partides fonamentalment, a 
mobiliari i equipament de les escoles bressol municipals, a la dotació de mobiliari 
suplementari del CEIP Pau Vila i per l adquisició d instruments per a l Escola de 
Música. 

La segona partida tracta sobre el condicionament d edificis i especialment la 
millora del pati de l escola bressol la Cuna i la reforma del Cirerer. 

Respecte a la modificació del pressupost de l Ajuntament que es proposa té tres 
fons de finançament. La primera la baixa de crèdits per un import de 7.000  de la 
partida d equipament informàtic de les escoles. La partida és de 70.000  
destinats al subministrament de 90 ordinadors de sobretaula, ordinadors portàtils, 
6 projectors, 6 pantalles i 6 impressores. Arran de la baixa del 7.000  en el 
concurs de subministrament es proposa que l import es destini a la partida general 
de l Ajuntament i a la remodelació de l equipament informàtic de Can Rajoler. 

La segona relativa a la venda d unes parcel·les sobreres del sector denominat 
Diana, amb un ingrés de 267.867 , que en el pressupost de 2007 s han previst 
com un aprofitament urbanístic en el capítol III d ingressos per al finançament 
d inversions com la millora de l enllumenat públic, projecte i condicionament 
d edificis i que ara es reajusta en la destinació com el tractament pressupostari de 
l ingrés que passa a ser de capítol VI d ingressos. En aquest aprofitament es 
proposa destinar 67.000  a atendre les despeses d acabament d obra de 
l avinguda de Catalunya i la liquidació de les obres d asfaltament de l avinguda de 
Lluís Companys. 

Es destinen 100.000  a la millora del nou enllumenat de la plaça de Can 
Berenguer, la substitució de l enllumenat de l avinguda de Catalunya i del carrer 
Comte Montemolins i Monistrol, i l ampliació de la xarxa elèctrica del Camp de les 
Peces. 

Una partida de 55.000  es destinen al Projecte del CEIP Pompeu Fabra, en 
conveni amb el Departament d Educació de la Generalitat. 

59.300  es destinen a la millora de les passarel·les del teatre de Can Butjosa, 
obres de condicionament de l Escola de la Natura i a la instal·lació de tanques de 
seguretat al voltant de les plaques solars del pavelló esportiu. 

El senyor Torio continua explicant que la tercera font de finançament és el 
romanent líquid de tresoreria, superàvit de l exercici de 2006 com a fonts de 
finançament que permet suplementar partides de despeses per un import de 
505.000  per atendre despeses corrents de capítol II i IV, entre les que 

http://www.parets.org


                      

                               
Departament d Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès  Barcelona  Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  

a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org  

destaquen 130.000  que es destinen al contracte del servei de transport, atesa la 
posada en funcionament del segon vehicle de bus urbà des del dia 25 de març de 
2007 i es preveuen les despeses del proper conveni a signar corresponent al 
servei de transport urbà als polígons del municipi. 

320.000  corresponen a partides molt diverses com el pintat d edificis i altre 
manteniment en edificis municipals. Destaca les millors propostes com les 
instal·lacions telefòniques de l Ajuntament, actuacions en la via pública, 
desratització, conservació d espais verds, rieres i polígons industrials. Finalment 
s incrementen les partides d assistència a òrgans col·legiats, assegurances, 
combustibles i carburants sobretot de la piscina de Can Butjosa, beques de 
menjador i el casal d estiu, esport gratuït que s ha posat perquè s ha concentrat 
tot el casal en un col·legi, i augmenten les beques socials. 

Es proposa destinar 55.000  a despeses de capítol VI per a mobiliari urbà 
específic de la senyalització i per a l adquisició de noves centraletes telefòniques 
per a equipaments municipals. 

La regidora del PP, la senyora Rueda, vota a favor, ja que la modificació del 
pressupost es destina a la millora del transport, educació, enllumenat i mobiliari 
urbà, entre d altres, i s han estudiat i ajustat a noves despeses. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que hi ha certs elements que són 
lògics, ja que no estaven en el pressupost i que s han de complir els terminis 
d algun equipament necessari i reivindicat com és el moviment de línies de 
corrent, l escola i algun altre cas com l ascensor, però d altra banda hi ha tota una 
sèrie d elements que formen part d una manca de previsió i es nota que alguna de 
les partides s han vist beneficiades pel romanent de tresoreria. Aquest romanent 
és alt i hi ha alguna partida que no la veuen clara, com el tema del sector Diana, 
que en principi figurava en el pressupost per un altre concepte, com aprofitaments 
mitjans, del replantejament de la zona i ara es planteja com a nous ingressos en 
una partida que és per la venda d un tros de carrer i entren més ingressos que no 
estaven previstos. Aquesta qüestió encara no han tingut temps d analitzar-la. En 
principi eren aprofitaments urbanístics i en canvi entra a l Ajuntament com a més 
ingressos per venda de parcel·les. És un tema que el volen estudiar més a fons. 

La partida de transport els ha deixat descol·locats, ja que no s havia previst el 
segon autobús, amb una partida important de 130.000 . Aquest servei és un 
tema que sempre ha preocupat a CiU i sempre l ha reivindicat, perquè és 
necessari per a la mobilitat i per oferir un millor servei al municipi. En aquest 
assumpte hi ha hagut una manca de previsió. 

El senyor Martorell es pregunta que si no hagués aquest important romanent de 
tresoreria totes les partides haurien quedat penjades i l Ajuntament tindria un 
problema seriós. 

CiU entén algunes de les aplicacions del romanent, altres no les comparteixen i 
d altres els ha deixat descol·locats, com és el cas de Diana. Per l exposat el seu 
grup s absté. 

Al seu grup agradaria que una part del romanent s apliqués a reduir el deute de 
l Ajuntament, tot i que tècnicament es diu que no és un problema, CiU entén que 
el deute és gran i seria interessant reduir-lo. 

La presidència coincideix en algunes de les consideracions realitzades com la 
reducció del deute, però hi ha unes necessitats concretes. 
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El tema del bus urbà els preocupa perquè el cost de 130.000  no és només a 
causa del segon autobús, sinó del servei dels polígons industrials, que puja més 
de 60.000 . L Ajuntament espera una subvenció del Departament de Política 
Territorial, que no acaba d arribar, però el servei es continua donant. Per això, els 
tres ajuntaments han d anar al Departament de Política Territorial, concretament a 
la Secretaria de Mobilitat, perquè s impliquin molt més en el finançament del 
transport als polígons, perquè sinó és molt difícil que l Ajuntament mantingui el 
servei. 

El segon autobús és necessari, perquè és una demanda que es va efectuar i que 
s ha posat en pràctica. Quan es va sol·licitar sabien que el romanent de tresoreria 
era positiu, la qual cosa ha permès desenvolupar algunes actuacions, que formen 
part de la política de servei al municipi i els últims mesos hi ha hagut una forta 
activitat en el servei. 

La presidència continua explicant que l Escola Pompeu Fabra és un dels objectius 
al qual es vol donar resposta. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, exposa que l import total de la 
modificació no és un import quantitativament molt alt i cap de les propostes que 
s inclouen en el capítol de despesa i que es recullen a la memòria es pot 
considerar un imprevist. A més estan a la meitat de l exercici pressupostari i més 
de la meitat de l import total dels 780.000  s apliquen a capítol II de manteniment, 
que és la modificació del pressupost. Sempre es tira curt de manteniment, que té 
unes despeses importants i es mengen i utilitzen els romanents de tresoreria i 
venda de patrimoni a capítol II. 

El NOPP ha dit moltes vegades que són inversions les modificacions que es 
reflecteixen com a capítol II (manteniment), que és el capítol més important que 
es modifica i el capítol VI (inversions). Malgrat pel que fa als continguts del 
pressupost que des del punt de vista legal es poden considerar inversions, en 
realitat són partides i capítols molt assimilables a temes de manteniment, perquè 
quan es parla d equipament informàtic, la millora de l enllumenat, planejament, 
condicionament d edificis, que s ha col·locat a capítol VI són partides molt 
assimilables a les del capítol II, que en certa manera es fa com un eufemisme per 
posar-lo a capítol d inversions. Per això es mengen patrimoni i romanents de 
tresoreria en temes de manteniment. 

La senyora Martí continua exposant que és molt elevada la partida que es destina 
a la modificació per l increment que es produeix en la partida de manteniment 
d espais verds i xarxa viària amb 130.000 . 

Com ja s ha dit també és molt elevada la partida de transport. Hi ha una partida 
del capítol VI planejament, ordenació i projectes, que la memòria explica que es 
destina a la redacció del Projecte d ampliació del Pompeu Fabra. Sembla estrany 
que fins a una modificació del pressupost no s hagi inquivit aquest projecte que es 
porta tant temps predicant. 

La redacció del projecte hauria de recaure en el Departament d Ensenyament. 
S han de buscar els mitjans perquè l esmentat Departament financi el projecte, 
perquè aquesta és una competència del Departament d Ensenyament. El NOPP 
ha reiterat diverses vegades que l ampliació del Pompeu Fabra és una necessitat 
molt important i que s ha de tirar endavant el projecte, però cal habilitar tots els 
sistemes perquè l Ajuntament recuperi aquests diners, ja que el pagament 
correspon al Departament d Ensenyament. 
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Respecte a les tres partides de les quals prové el finançament, indica que la 
partida d equipament informàtic a les escoles de 7.000  és baixa i simbòlica i que 
no hauria de constituir una baixa, ja que l import és poc important, però sí que ho 
és el concepte. 

Pel que fa a les altres dues partides, explica que el NOPP no comparteix la venda 
de parcel·les industrials. Es tracta d una parcel·la que prové de la vialitat i no 
comparteix en absolut que un Ajuntament d esquerres vengui patrimoni municipal 
del tipus que sigui i tingui la qualificació que tingui. Aquesta venda inicialment és 
d un espai destinat a vialitat, que prové d una reparcel·lació i que posteriorment 
una modificació del Pla general el va requalificar com a industrial. Reitera que no 
s hauria de vendre. 

La superfície és de 800 m i l import que consta està molt per sota del valor del 
preu de mercat. Reitera que el NOPP no comparteix perdre cap tipus de 
patrimoni, sigui verd, urbà o industrial, ja que el municipi s ha de semblar cada dia 
més a un municipi francès, que quan més patrimoni del tipus que sigui en disposin 
millor. 

La senyora Martí continua exposant que s hauria d estudiar una altra sortida per a 
la partida del romanent de tresoreria més important de 500.000 , que no sigui 
l apropiació del capítol II, ja que es pot destinar a la reducció del deute o a futurs 
projectes de participació ciutadana, en què s ampliïn els conceptes sobre el debat 
i s introdueixin aquests conceptes, perquè quantitativament són importants. 
Afegeix que atesos els motius exposats, el NOPP s absté en la votació. 

La presidència indica que algunes de les reflexions apuntades són positives. 
Explica que respecte al capítol II, dels 427.000 , la tercera part es destina al 
servei de transport i una altra tercera part al manteniment d espais verds i rieres.  

Respecte al Projecte d ampliació de l escola Pompeu Fabra és cert que el 
Departament d Ensenyament hauria de finançar el projecte, però s ha de tenir en 
compte que si el projecte l executa l Ajuntament estarà més acord amb les 
necessitats de l escola i hi participarà el Consell Escolar Municipal i el professorat 
del col·legi Pompeu Fabra. En definitiva l Ajuntament vol incidir que el Projecte 
d ampliació del Pompeu Fabra tingui una qualitat constructiva important com 
altres construccions que es desenvolupen com ha estat el cas del Col·legi Lluís 
Piquer, i per això vol controlar el projecte i la millor manera de fer-ho és participar 
en la redacció del Projecte d ampliació de l escola. 

La presidència manifesta que l escola Pompeu Fabra és un edifici preexistent i 
s ha d enderrocar una part, això fa que el projecte ha d estar molt controlat des de 
l Ajuntament i des de l escola, per la qual cosa l Ajuntament opta per avançar els 
diners. Esperen recuperar-los, però sinó és així aquesta inversió que es 
desenvolupa per millorar i rehabilitar un centre educatiu és més que justificable, 
tenint en compte la qualitat del projecte, ja que l Ajuntament i el Consell Escolar 
poden intervenir-hi de manera directa. 

Respecte al patrimoni, ha de dir que es tracta d un sobrant de vial, que en una de 
les modificacions del planejament va passar a formar part d una de les empreses 
existents al sector. Es va repartir entre dues empreses per a la seva ampliació i 
consolidació. El preu de mercat va ser just en aquell moment i no especulatiu, ja 
que es tracta d implantacions industrials existents. Afegeix que la modificació atén 
a unes necessitats imperioses i han tingut la sort de tenir un romanent de 
tresoreria, que ha permès la modificació. 
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Les votacions són les següents: 

Vots a favor: 11 (PSC-PM, ICV-EA, PP) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 4 (NOPP, CiU) 

Per tant i, 

Atès l ordre d Alcaldia respecte a la necessitat d efectuar despeses dins l exercici 
que no disposen de la dotació pressupostària suficient i que no poden demorar-se 
fins a l exercici següent. 

Atès el que preveu l article 177 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 i la 
secció segona del capítol II sobre modificacions pressupostàries, del Reial Decret 
500/1990, de 20 d abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de 
l esmentat Reial Decret, en matèria de pressupostos. 

Atès el capítol II sobre modificacions de crèdit de les Bases d Execució del 
pressupost vigent. 

Atès l informe d Intervenció. 

El Ple de l Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Modificar el Pressupost vigent de l Ajuntament (MCPle/2/2007) mitjançant 
suplements de crèdit finançats amb baixa de crèdits d altres partides, romanent 
líquid de tresoreria i amb nous ingressos sobre els totals previstos, augmentant 
les partides que tot seguit es relacionen:    

Despeses a finançar: 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 

Partida Descripció Import 

2264.121.21201 Pintat d edificis 35.000,00

2264.121.21200 Manteniment i conservació edificis i 
altres construccions 24.500,00

2264.121.21300 Manteniment i conservació maquinària, 
instal·lacions i utillatge 20.000,00

2213.432.21000 Manteniment i conservació xarxa 
enllumenat 28.000,00

2213.432.22709 Contracte desratització 6.000,00

2342.444.21000 Manteniment i conservació espais verds 80.000,00

2262.511.21000 Manteniment i conservació xarxa viària 50.000,00

2213.513.22732 Contracte servei de transport 130.000,00

0000.111.23300 Assistència òrgans col·legiats 26.000,00

1523.121.22400 Assegurances 12.000,00

4125.452.22103 Combustibles i carburants 5.000,00
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4446.451.22611 Activitats Casal d Estiu 3.500,00

4127.452.22611 Activitats 8.000,00

4127.452.22616 Casal Esportiu 3.000,00

 

CAPÍTOL II 431.000,00

4351.313.48100 Beques 19.000,00

 

CAPÍTOL IV 19.000,00

1481.121.62600 Equipament informàtic 7.000,00

2161.511.60101 Urbanització Xarxa Viària 67.600,00

2213.511.61102 Millora enllumenat 100.000,00

2161.432.62700 Planejament, Ordenació, Projectes 55.000,00

2264.121.63200 Condicionament edificis i altres construc. 59.300,00

2213.432.62500 Mobiliari urbà 29.100,00

2264.121.62500 Mobiliari i equipament Ajuntament 12.000,00

 

CAPÍTOL VI 330.000,00

 

TOTAL SUPLEMENTS CRÈDIT 780.000,00

Finançament: 

BAIXA DE CRÈDITS Partida 4534.422.62600 Equipament informàtic escoles: 
7.000,00 

 

NOUS INGRESSOS Partida 2161.60201 Parcel·les sobreres de vial: 267.867,00 

 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA Partida 3180.87001: 505.133,00 

 

2. Modificar el Pressupost vigent del Patronat Municipal d Ensenyament 
(MCPle/2/2007) mitjançant suplements de crèdit finançats amb el romanent líquid 
de tresoreria per a despeses generals, augmentant les partides que tot seguit es 
relacionen:     

Despeses a finançar: 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 

Partida Descripció Import

4505.422.62500 Mobiliari i equipaments 10.000,00

4505.422.63200 Condicionament edificis i altres constr. 10.500,00

 

CAPÍTOL VI 20.500,00

 

TOTAL SUPLEMENTS CRÈDITS  20.500,00

Finançament: 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA Partida 3180.87001...............    20.500,00 

 

3. Iniciar el tràmit d informació pública (MCPle/2/2007 Ajuntament i Patronat 
Municipal d Ensenyament) de conformitat amb allò que disposa l article 169 del 
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Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l article 20.1 del Reial decret 500/1990, de 20 
d abril, en què es disposa que l expedient romandrà exposat al públic per un 
termini de 15 dies hàbils, comptats des del següent a la publicació de l edicte al 
Butlletí Oficial de la Província, als efectes de presentació de reclamacions, i 
s entendrà definitivament aprovat en el supòsit de no presentar-se n cap.  

La presidència indica que el dia 6 de setembre de 2007 tindrà lloc una Comissió 
Informativa i el 13 de setembre de 2007 el Ple ordinari i invita a tothom a participar 
de la Festa Major i dels actes que es desenvolupin. La festa comença demà amb 
el pregó d un paretà del municipi. 

L alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

El secretari accidental  Vist i plau  

L alcalde    
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