ACTA DE PLE
NÚM. 15/2015
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DEL DIA 4 DE DESEMBRE DE 2015
Inici: 21:00
Acabament: 21:30
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués (CIU-ind.)
Regidors/es
Sr. Joan Navarro Soler (CIU-ind.)
Sr. Adrià Gómez Marco (CIU-ind.)
Sr. Gabriel Barba Ramírez (CIU-ind.)
Sr. Joan Solà Galceran (FSP-PA)
Sr. Javier Marsal Coma (FSP-PA)
Sr. Juan Bosco Blanco Carrasco(FSP-PA)
Absències:

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Sant Pau de
Segúries, es reuneix el Ple de la corporació a l’objecte
de celebrar la sessió en primera convocatòria, sota la
presidència del seu titular i l’assistència dels
regidors/es relacionats al marge.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz,
secretari interventor de l’Ajuntament comissionat pel
Servei d'Assistència a Municipis, Xaloc (Diputació de
Girona).

Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) del
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió convocada en legal forma a l'efecte de tractar el
punt inclòs al següent:
Ordre del dia
Únic. Aprovació definitiva de la modificació del pressupost 1/2015.
Desenvolupament de la sessió
L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió i es tracta el punt de l’ordre del dia:
Únic. Aprovació definitiva de la modificació del pressupost 1/2015.
Vist l’acord del Ple de 9-11-2015 que aprovà la modificació núm. 1 del pressupost de 2015 que
suposa donar de baixa 18.000 € de les inversions al Pavelló Municipal segons detall següent:
Finançament:
Aplicació pressupostària
2015.1.87000
2015.1.1522.61902

Descripció
Romanent líquid de tresoreria
disponible per desp. grals
Millores al Pavelló

Import(€)
34.000,00

Total ingressos

52.000,00

18.000,00

Vist que l’atorgament subvenció per les millores al pavelló municipal per import de 10.159,83 €
obliga a l’Ajuntament a aportar fons propis per import de 2.016,40 € la qual cosa suposa que la
baixa de l’Expedient 1 de modificació del pressupost ha de ser només de 15.983,60 €;
Vist el Decret d’Alcaldia de 13-11-2015 en exercici de les facultats que atorga la normativa vigent
a l’Alcaldia;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar definitivament la modificació del pressupost 1-2015 de la manera següent:
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Finançament:
Aplicació pressupostària
2015.1.87000
2015.1.1522.61902

Descripció
Romanent líquid de tresoreria
disponible per desp. grals
Millores al Pavelló
TOTAL INGRESSOS

Import(€)
36.016,40
15.983,60
52.000,00

Sotmesa a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta de quatre vots a favor (equip de
govern) i tres en contra (grup FSP-PA).
Com que no hi ha més temes per tractar l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió.
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcaldessa presidenta de la corporació
al lloc i data dalt consignats.
El secretari,

Vist i plau,

Josep Ruiz i Muñoz

Dolors Cambras Saqués
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