ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT 20 DE NOVEMBRE DE 2007
A Rasquera, el vint de novembre de 2007, a les 19,30 hores, es reuneixen en
sessió plenària extraordinària urgent, a la Casa Consistorial, els regidors
ressenyats a continuació, sota la presidència del Sr. BERNAT PELLISA
SABATÉ i assistits per la Sra. Maria Amparo Moreso Benaiges, secretària
accidental de la Corporació.
MEMBRES ASSISTENTS:
ALCALDE:
BERNAT PELLISA SABATE.
REGIDORS:
Mª TERESA MORESO BENAIGES
JOAN PELLISA ROSICH
OLIVIA BORRAS RUFI
Mª CECILIA TURMO PADULLES
MARCOS FARNOS BOU
1.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DETERMINACIÓ DEL CAIRE
D’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ, D’ACORD AMB L’ART. 79 DEL ROF.
L’alcalde president de la corporació exposa el motiu de la convocatòria
extraordinària urgent d’aquesta sessió, el qual es el venciment de termini de la
pòlissa
S’excusa l’assistència de la Regidora la Sra. Mª Pilar Ten Bartual.
La urgència de la sessió es apreciada per UNANIMITAT dels 6 membres
assistents dels 7 que formen el Ple de la Corporació, i s’accepta el caire
d’urgència de la mateixa, d’acord amb el que determina l’art. 79 del ROF.
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT 1/07 DE MODIFICACIÓ DE
CREDITS
DEL
PRESSUPOST
DE
DESPESES
MITJANÇANT
TRANSFERENCIES DE CRÈDIT
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 12 de novembre de 2007 s’inicia l’expedient
per a l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals
la consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal tramitar
l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb
subjecció a les disposicions vigents.

3. S’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden reduir
sense pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial
511/61018

Nom

Consignació
inicial

Ampliació cementiri

Proposta de baixa

166.000

-65.200

Consignació
definitiva
100.800

Total baixes de crèdits: 65.200 €
Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

011/33000

Interessos
tresoreria

operacions

011/33004

Interessos C. Tarragona

121/12000

Proposta
d’alta

Consignació
definitiva

5.000

2.000

7.000

5.000

600

5.600

Retribucions bàsiques

19.000

5.000

24.000

121/12100

Retribucions complem.

12.000

5.000

17.000

121/21500

Manteniment oficina

1.000

600

1.600

121/22000

Material oficina ord.

2.500

1.000

3.500

121/22001

Publicacions

6.000

4.000

10.000

121/22200

Comunicacions

9.000

1.000

10.000

313/16000

Seguretat Social

47.000

7.000

54.000

441/21000

Clavegueram

1.000

7.000

8.000

443/21202

Cementiri

2.000

2.000

4.000

452/21201

Instal·lacions esportives

18.000

5.000

23.000

452/22603

Festes populars

90.000

25.000

115.000

Total altes de crèdits: 65.200 €
FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten
els crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats
com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de
pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap minoració, com a
conseqüència de transferències anteriors.

3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les
partides que es proposa minorar.
4. Es compleixen l’article 180 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 l’article
41 del Reial decret 500/1990.
Per tant, PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit, que
s’exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran
els crèdits de les partides que s’han indicat.
Rasquera, 12 de novembre de 2007. Segueixen firmes, rubricat i segellat”
Aquesta proposta es APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, per 6 vots a favor
dels membres presents, la qual cosa suposa l’adopció de l’acord amb el
quòrum de la MAJORIA ABSOLUTA del número legal de membres de la
Corporació, d’acord amb l’art. 47.3 g) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE PERMUTA D’UN BÈ
PATRIMONIAL.
“Vist l’expedient de permuta iniciat a instància de la Sra. Valentina Juana
Sabaté Benaiges, mitjançant escrit presentat en data 10 de març de 2003, en
el qual sol·licitava la permuta de la parcel·la núm. 12 situada a la Zona de la
Rasa, propietat patrimonial d'aquest Ajuntament, amb el solar situat al carrer de
Dalt núm. 13 anomenada Zona del Castell, propietat del sol·licitant.
Vist que el tràmit administratiu va quedar interromput per la manca de
documentació i donat el transcurs del temps.
Atès que dins de la programació del pla general d'ordenació urbana, el qual es
troba en fase de redacció, ocupa un lloc preferent l'objectiu de completar el
passeig de la zona mes antiga del municipi, per tal que es pugui obrir al trànsit
vianant; objectiu pel qual s’ha de continuar el tràmit per aconseguir la permuta
dels esmentats béns.
Vist que per Decret d’alcaldia número 44/07 de data vint-i-dos de juny de 2007
es reanuda la incoació de l'expedient necessari d'acord amb el que assenyala
l'article 194 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de

Catalunya en relació amb l'article 47.2 del Reglament del patrimoni dels ens
locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
Vista la certificació del Secretari sobre la situació en què consta la finca a l'
inventari municipal de béns, i vist l’informe de l'arquitecte municipal amb
l´actualització dels valors dels bèns permutats.
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Procedir, en virtut del que disposa l'article 47 del Reglament del patrimoni
dels ens locals, a la permuta de la parcel·la de propietat municipal, classificada
com a bé patrimonial i ubicada a la zona de la Rasa parcel.la núm.12, per la
finca urbana situada al carrer Castell número 13, també en aquest terme
municipal, propietat de la Sra. Valentina Juana Sabaté Benaiges, amb una
diferència de valors a favor d'aquest ajuntament de 76 euros, ja que el tècnic
ha valorat la finca municipal en 29.040,00 euros i la particular en 29.216,00
euros.
Descripció registral de les dues finques:
Polígon 17 parcel·la 172 i Referència Cadastral núm. 431230000001700172DK
Actualment finca urbana inscrita al Registre de la Propietat de Tortosa núm. 2
Llibre nº 38, foli 131 Finca núm. 3299 Inscripció primera parcel·la 4R
Finca urbana, situada al carrer Castell número 13, inscrita al Registre de la
Propietat número 2 de Tortosa al Llibre número 982, foli 142, Finca número
654.
2. Donar compte d'aquesta proposta al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, abans de la resolució definitiva de l'expedient, per
donar compliment al que estableix l'article 40.1c) de l'esmentat Reglament, i
atès que el seu valor no arriba, òbviament, al 25% del pressupost ordinari.
3. Anotar a l'inventari de béns municipal aquesta permuta, un cop formalitzada,
i traslladar-la al Registre de la Propietat.
4. Donar trasllat d'aquest acord a la persona interessada per a que mostri la
seva conformitat amb la nova valoració i comunicar-li que haurà de concórrer el
dia que se li assenyalarà per formalitzar la corresponent escriptura pública.
5. Facultar a l' Alcalde perquè, assistit de la secretària de la corporació,
formalitzi en escriptura la permuta acordada.”

Aquesta proposta es APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT
dels 6 membres assistents dels 7 que formen la corporació
I no havent més assumptes a tractar, s'aixecà la sessió a les dinou quinze
hores, de la qual cosa s'estén la present acta, que serà transcrita al Llibre de
les del Ple, i que signen amb mi, la secretària, tots els assistents de la qual
cosa en DONO FE.

