ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 22 DE MARÇ DE 2007.
A la vila de la Jonquera, a vint-i-dos de març de dos mil set. Prèvia
convocatòria telefònica, atesa la urgència de la sessió, es reuneixen a la sala
de sessions de la casa consistorial els srs. regidors, el nom dels quals es
relaciona a continuació, presidits per l’alcalde-president de la Corporació, sr.
JORDI CABEZAS i LLOBET, a l’objecte de celebrar sessió extraordinària i
urgent, en primera convocatòria.
REGIDORS ASSISTENTS: sr. Josep M. Serra Vila.- sra. Susanna Moreno
Salazar.- sr. Miquel Guri Boixader.- sra. Mercè Carreras Alsina.- sr. Àlvar Farré
i Brugat.- sr. Jaume Mach Planas.- sr. Jaume Ricart Garayoa.- sr. Juan
Medinilla Martínez.- sr. Francisco José de la Costa i López .
NO ASSISTEIX : Sr. Jaume Domènech Domènech.
ACTUA DE SECRETÀRIA, la que ho és de la Corporació, Na M. Dolors Turu
Santigosa.
Vist que els reunits formen el quòrum necessari per a la vàlida celebració de la
sessió, segons disposa l’art. 46 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, el sr. president
declarà oberta la sessió essent les 20:30 hores, entrant-se tot seguit a l’estudi
dels punts que formen part de l’ordre del dia.

ÚNIC.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL 2007,
D’INCORPORACIÓ DE CRÈDITS COMPROMESOS DE L’EXERCICI 2006.
Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“Vista la necessitat d’incorporar al vigent pressupost municipal, exercici 2007,
els romanents de crèdit compromesos, així com els crèdits que emparin
projectes finançats amb ingressos afectats.
Vist l’informe de secretaria-intervenció, el qual forma part de l’expedient.
Aquesta Alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament Ple l’adopció del següent
acord :
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 1 al vigent
pressupost municipal, exercici 2007, segons el detall següent:

1.- Incorporar al vigent pressupost municipal els crèdits que seguidament
s’indiquen i a les partides que es detallen:
DENOMINACIÓ
Retribucions en espècie
Altres retribucions en espècie personal laboral

Conserv. Processos informàtics
Material d’oficina
Eines i petit material
Material mobiliari d’oficines
Material policia local
Vestuari
Productes de neteja
Anuncis publicitat i propaganda
Assessoria, jurídiques i notarials
Estudis i treballs tècnics
Execució porxos Can Laporta
Modificació projecte Museu de l'Exili
Rehabilitació edifici nou ajuntament
Construcció edifici naus industrials
CCAE assistència social
Conservació edificis i altres construccions

Conservació maquinària i instal.
Conservació enllumenat públic
Biblioteca municipal
Conselleria cultura
Conselleria benestar social
Festes populars
Conselleria de joventut
Conselleria de medi ambient
Manteniment espais verds
A entitats esportives
Lloguers maquinària i instal·lacions
Manteniment camins
Vies urbanes

PARTIDA
TOTAL
1-12200
2.392,13
1-13001
3.391,60
1-21600
1.276,00
1-22000
1.785,23
1-22003
235,00
1-22004
129,46
1-22005
280,00
1-22104
4.924,43
1-22108
740,26
1-22602
185,60
1-22603
835,20
1-22706
158.038,19
1-62000
14.569,16
1-62101 1.576.631,80
1-63200 1.188.239,58
1-68202 1.122.000,00
3-46502
6.400,00
4-21200
17.297,51
4-21300
9.868,56
4-21301
78,50
4-22109
100,00
4-22604
16.410,25
4-22606
6.950,00
4-22607
640,00
4-22609
2.007,60
4-22610
200,00
4-22704
73.117,13
4-48902
5.900,00
5-20300
2.262,00
5-21001
110,92
5-21002
45.387,70
4.262.383,81

2.- Creació de crèdit extraordinari segons el detall següent:
Partida

Denominació

Consignació

1-60006

Millora urbanització Prat Malagrava

56.967,00

3.- Suplementar les partides següents amb els crèdits que s’indiquen:
Partida

Denominació

quantitat a incrementar

1-62200

Execució projecte museu exili

280.000,00

(170.000+60.000+50.000)

Total expedient

……………………

4.599.350,81

Per fer front a l’esmentada incorporació dels crèdits de despesa, es determina
la següent procedència de fons:
•

•

•

Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
afectat a despeses amb finançament afectat
de la liquidació del pressupost 2006, pel que
fa a la incorporació de romanents projectes
inversions
......................

3.901.440,54

Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
afectat a despeses amb finançament afectat
de la liquidació del pressupost 2006, pel que
fa a la creació de crèdit extraordinari per inversions.
.....................

336.967,00

Amb càrrec al romanent de tresoreria per a
despeses generals
................................

360.943,27

Total

.........................................................

4.599.350,81

Segon.- Exposar al públic l’acord anterior mitjançant la publicació de l’edicte
corresponent al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació, per un termini de
quinze dies hàbils, per tal que les persones interessades puguin presentar les
al·legacions que estimin oportunes, amb el benentès que, de no presentar-se’n,
l’expedient s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou
acord.
No obstant això, el Ple decidirà. La Jonquera, a 20 de març de 2007.”
El senyor alcalde passa la paraula a la secretària que subscriu la qual comenta
la incorporació dels crèdits compromesos durant l’exercici 2006 però que no
s’havia ordenat el seu pagament, atès que no s’havien presentat les factures
corresponents.
Comenta el senyor alcalde la creació d’un crèdit extraordinari per fer front a la
millora de la urbanització Prat d’en Malagrava i un suplement del crèdit inicial
de la partida d’execució del projecte del museu de l’exili atès que la consignació
inicial és insuficient, a la vista del pressupost final del projecte.
Pregunta el senyor alcalde si algun regidor vol fer ús de la paraula i intervé el
sr. Ricart el qual manifesta la seva disconformitat en la convocatòria de la
present sessió per via d’urgència.
Respon el senyor alcalde que la urgència ha estat motivada pel fet que s’han
de fer efectives dues certificacions d’obres del museu abans del 30 de març i

així donar compliment a les exigències del programa FEDER, que ha
subvencionat de manera important el museu. Apunta la secretària que sense
aquest acord d’incorporació dels crèdits del 2006 al vigent pressupost 2007 no
es podia fer efectiu el pagament de les referides certificacions.
Sense cap més intervenció, el senyor alcalde posà la proposta a votació essent
el resultat de la mateixa el següent:
A favor:
7 vots
En contra: 2 vots, dels regidors Medinilla i De la Costa, del grup municipal del
PSC.
Abstencions: 1, del senyor Ricart, del grup municipal d’ERC.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

I sense més punts a tractar, el senyor alcalde aixecà la sessió essent les 21h,
de tot el que, com secretària, en dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

