ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER EXTRAORDINARI CELEBRADA PER
L’AJUNTAMENT PLE EN DATA 27 D’AGOST DE 2010.

A Gandesa, sent tres quarts de dues de la tarda del dia 27 d’agost de 2010,
es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Gandesa, sota
la presidència de l’Alcalde, Sr. Miquel Aubà Fleix, els Regidors Municipals que
es relacionen a continuació,
convocats prèviament per l'Alcaldia, a fi de
celebrar sessió plenària de caràcter extraordinari:
-Sra. Inés Piqué Gabriel.
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
-Sr. Ramon Lluís Vidal.
-Sr. Mateu Aubà Galano
-Sr. Pere Royo Pedrola.
-Sr. Carles Luz Muñoz.
-Sr. Carles Llarch Amposta
-Sra. Encarnación García Jurado.
-Sr. Joaquin Pedrola Garde.
-Sra. Joana Jornet Tomàs.
Assisteix a l’acte la Sra. Iolanda Sas Laudo,
l’Ajuntament.

Secretària-Interventora de

El Sr. Alcalde, desprès de comprovar l'existència del quòrum necessari,
disposa el començament de la sessió, amb el tractament dels assumptes
inclosos a l'ordre del dia.
De conformitat amb el que determinen els articles 110 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, 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels Ens Locals i disposicions concordants, es transcriuen a
continuació els acords plenaris adoptats.

1) Aprovació si s’escau, de l’establiment del servei públic de la Llar
d’Infants de Gandesa.

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 31 d’agost de 2005, va assumir
el compromís, davant el Departament d’Educació de la Generalitat, de dur a
terme les actuacions necessàries per a la creació de la Llar d’Infants Municipal,
amb 75 places.
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En data 26 de juny de 2009, el Director General de Recursos del Sistema
Educatiu va dictar Resolució en el sentit d’atorgar provisionalment a
l’Ajuntament una subvenció per import de 305.000,00€, per a la creació de 61
places d’infants de zero a tres anys en centre de titularitat municipal. Un cop
justificat l’inici de l’expedient de contractació de l’obra, la mateixa Direcció
General va dictar resolució en data 20 de novembre de 2009, atorgant
definitivament a l’Ajuntament la subvenció abans esmentada, d’acord amb el
projecte de la Llar aprovat prèviament pel Departament d’Educació. Segons la
mateix resolució, les obres s’han d’efectuar en un termini tal que permeti la
creació de les places escolars abans de l’1 de setembre de 2010.
El contracte d’execució de l’obra de la Llar d’Infants va ser adjudicat a
l’empresa “Becsa, SAU” i actualment les obres es troben en la seva fase final.
Per altra part, ja s’ha iniciat l’equipament de l’edifici adscrit al servei de la Llar
d’Infants.
En data 21 de juliol de 2010, l’Ajuntament Ple va aprovar la forma de gestió
dels servei públic de la Llar d’Infants, per gestió indirecta, mitjançant
concessió i va aprovar el plec de clàusules que ha regir el contracte de gestió
del servei públic de la Llar d’Infants mitjançant concessió, pel procediment
obert.
Feta avinent la proposta de l’Alcaldia al Ple de la Corporació Municipal en el
sentit d’aprovar l’expedient per a la l’establiment del servei de la llar d’infants;
Vist l’informe emès per Secretaria-Intervenció, obrant a l’expedient;
De conformitat amb el que estableixen els articles 158 a 163 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals,
En ús de les atribucions conferides per l’article 22.2 f) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar l’establiment del servei públic de la Llar d’Infants de
Gandesa, amb les característiques següents:
-Titularitat: municipal.
-Nombre màxim de places: 61, de zero a tres anys.
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El nombre màxim de places de la Llar d’Infants és de 61 alumnes de zero a tres
anys., distribuïts de la forma següent:
Edat
Unitats
Llocs

0-1
1
8

1-2
1
13

2-3
2
40

Total
4
61

-Edifici municipal adscrit al servei: L’emplaçat al c. Assís Garrote, núm. 4, de
Gandesa.
-Forma de gestió: concessió.
-Projecte d’obres: El projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Sr.
Carles Brull Casadó, aprovat per l’Ajuntament Ple en data 27 de novembre de
2008 i modificat posterior, el qual fixa el pressupost de contracta en
308.957,05€, IVA inclòs.
-Tarifes a percebre dels usuaris del servei:
●Matrícula: 75,00€ nens empadronats a Gandesa
90,00€ no empadronats a Gandesa
●Material:

40,00€

●Menjador: 110,00€/mes, amb servei de càtering.
30,00€/mes, amb carmanyola.
Tarifa esporàdica per dia; 7,00€
●Quota mensual d’escolarització: 100,00€/mes,
Gandesa.

nens empadronats a

120,00€/mes, nens no empadronats a Gandesa.
●Servei d’acollida:
Tarifa mensual:
1 hora: 26,00€
2 hores: 52,00€
Tarifa esporàdica:
1 hora al dia: 3,00€
2 hores al dia: 6,00€
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-Retribució del concessionari: El concessionari percebrà com a retribució per
cada curs escolar:
●Les quotes que percebrà directament dels usuaris del servei de la Llar
d’Infants, segons tarifes aprovades per l’Ajuntament.
●Les aportacions econòmiques que farà directament l’Ajuntament,
equivalents a les subvencions obtingudes de la Generalitat de Catalunya per al
funcionament de la Llar d’infants, per curs escolar.
-Tipologia del servei a prestar:
1. El servei de la Llar d’Infants objecte de la concessió manté en tot moment la
qualificació de servei públic municipal, prestat en règim de gestió indirecta
mitjançant concessió.
2. El servei de la Llar d’Infants l’ha de prestar el concessionari amb subjecció a
les condicions establertes al contracte i al que disposa el Decret de Presidència
de la Generalitat, 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle
de l’educació infantil i els requisits dels centres o el que en tot moment
estableixi la legislació vigent.
3. L’Ajuntament,
per motius d’interès públic,
podrà modificar les
característiques i les condicions del servei de la Llar d’Infants. En tot cas,
s’haurà de mantenir l’equilibri financer de la concessió.
4. En tot moment l’Ajuntament conservarà els poders de policia necessaris per
assegurar la bona gestió del servei de la Llar d’Infants.
-Reglament de règim intern: El que s’adjunta a la present proposta, elaborat
per l’empresa “Residència 3a. Edat l’Onada, SL”, futura concessionària del
servei.
SEGON: Preveure en el Pressupost Municipal els efectes econòmics que se’n
derivin per l’establiment d’aquest nou servei.
TERCER: Que el present acord d’establiment del servei de la llar d’infants i la
proposta de reglament que ha de regular dit servei, juntament amb l’expedient
instruït, se sotmetin a informació pública pel termini de trenta dies.
QUART:
Determinar que en cas de no presentar-se cap reclamació o
al·legació contra l’acord plenari adoptat, aquest esdevindrà definitiu sense
ulterior tràmit.

4

2) Aprovació si s’escau, de la imposició i ordenació de la taxa municipal
pel servei de la Llar d’Infants, i de l’ordenança fiscal que l’ha de regular.
El Sr. Alcalde va exposar que un cop l’Ajuntament havia aprovat l’establiment
del servei públic de la Llar d’Infants de Gandesa, procedia aprovar la taxa
municipal que havien de satisfer els usuaris d’aquest nou servei i en aquest
sentit, proposava al Ple de la Corporació Municipal aprovar la imposició i
ordenació de la taxa pel servei de la llar d’infants, d’acord amb les tarifes que
consten
a l’acord d’establiment del servei,
adoptat prèviament per
l’Ajuntament.
Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció,
l’expedient;

obrant a

Vistos els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i 15 a 19, 20.4 ñ) i 23 a 27 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;
En ús de les atribucions conferides per l’article 22.2 e) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de la taxa
municipal pel servei de la Llar d’Infants de Gandesa, juntament amb
l’ordenança fiscal núm. 39 que l’ha de regular,
amb les següents quotes
tributàries:
. Quota tributària:
Serà la resultant d’aplicar les tarifes següents, segons el tipus i modalitat del servei
prestat:
-Tarifes a percebre dels usuaris del servei:
●Matrícula: 75,00€ nens empadronats a Gandesa
90,00€ no empadronats a Gandesa
●Material:

40,00€

●Menjador: 110,00€/mes, amb servei de càtering.
30,00€/mes, amb carmanyola.
Tarifa esporàdica per dia; 7,00€
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●Quota mensual d’escolarització: 100,00€/mes, nens empadronats a Gandesa.
120,00€/mes, nens no empadronats a Gandesa.
●Servei d’acollida:
Tarifa mensual:
1 hora: 26,00€
2 hores: 52,00€
Tarifa esporàdica:
1 hora al dia: 3,00€
2 hores al dia: 6,00€
SEGON: Determinar que l’ordenança fiscal aprovada entrarà en vigor un cop
s’hagi publicat íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a
aplicar-se a partir del dia 1 de setembre de 2010.
TERCER: Sotmetre el present acord a informació pública durant un termini de
trenta dies a efectes d’examen i de reclamacions, amb el benentès que un cop
transcorregut el tràmit d’informació pública,
si no s’ha presentat cap
reclamació,
l’acord fins aleshores provisional esdevindrà definitiu sense
necessitat d’ulterior tràmit.
3) Aprovació si s’escau, de l’adjudicació del contracte de gestió del
servei públic de la Llar d’Infants, mitjançant concessió, procediment
obert.
L’Ajuntament ha aprovat l’establiment del servei públic de la Llar d’Infants de
Gandesa, el projecte i el reglament que el regularà. Tanmateix ha acordat
preveure en el Pressupost Municipal els efectes econòmics que se’n derivin.
El servei és de titularitat municipal i es prestarà en règim de gestió indirecta
mitjançant concessió.
En aquesta mateix sessió s’ha aprovat la imposició i ordenació de la taxa
municipal per la prestació del servei esmentat
El plec de clàusules econòmico-administratives que ha de regir el contracte de
gestió del servei públic de la Llar d’Infants de Gandesa, mitjançant concessió,
pel procediment obert, tràmit ordinari, amb valoració dels criteris establerts en
el mateix plec de clàusules, va ser aprovat per Resolució de l’Alcaldia de data
15 de juliol de 2010. A la mateixa resolució es va disposar l'inici de la licitació
del contracte. Aquesta resolució va ser ratificada per acord de l’Ajuntament
Ple de data 21 de juliol de 2010.
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La licitació es va fer pública mitjançant sengles anuncis publicats en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5.674, de data 20.07.2010, en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 166 de data 20.07.2010 i en
el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament.
Durant el termini establert per a la presentació de proposicions, van presentarne les empreses que tot seguit es relacionen, per ordre cronològic:
1. Sra. Romina Sánchez Suñe
2. Residència 3a. Edat l’Onada, SL
L’Ajuntament va sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat que
designés a personal tècnic del departament per a comparèixer i prestar
assistència tècnica a la Mesa de Contractació de l’Ajuntament en l’acte
d’obertura i valoració de les proposicions. El tècnic designat va ser el Sr. Josep
Esplugas Grau, Inspector d’Educació.
En sessió de data 5 d’agost de 2010, la Mesa de Contractació va procedir a
l’obertura dels sobres núm. 1 “Documentació i referències”, constatant que les
proposicions tenien algun defecte o omissió considerats esmenables.
La Mesa de Contractació va acordar acceptar les dues proposicions
presentades i continuar amb l’obertura dels sobres núm. 2 de les proposicions
admeses.
Un cop valorades les proposicions de conformitat amb els criteris objectius que
han de servir de base per a l’adjudicació del contracte de gestió del servei de la
Llar d’Infants,
de conformitat amb el plec de clàusules aprovat per
l’Ajuntament, la Mesa de Contractació va atorgar les següents puntuacions:
PUNTUACIÓ MÀXIMA 100
PUNTS

1. Per la memòria signada pel
proponent

ROMINA
SÁNCHEZ SUÑÉ

RESIDÈNCIA 3a
EDAT L’ONADA, SL

7,00 punts

15,00 punts

1. Projecte educatiu:
8,00 punts

1.Projecte educatiu:
10,00 punts.

2 .Projecte curricular:
8,00 punts.

2. Projecte curricular:
8,00 punts.

(fins a 20 punts)
2. Projecte educatiu i projecte
curricular de la Llar d’Infants
(fins a 25 punts)
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.
12,00 punts.

3. Propostaorganitzativa del
centre
(fins a 15 punts)

5,00 punts

4. Proposta de gestió i
organització del servei de
menjador
(fins a 12 punts)

8,00 punts

5. Proposta de preus del servei i
dels serveis accessoris
(fins a 10 punts)

10,00 punts

8,00 punts.

6. Per la contractació de
treballadors del municipi per
a prestar el servei
(fins a 15 punts)

7,00 punts

7,00 punts

7. Proposta del pla d’escollida
(fins a 3 punts)

2,00 punts

2,00 punts

55,00 punts.

70,00 punts.

TOTAL

.
8,00 punts.
.

La Mesa de Contractació va acordar proposar a l'òrgan municipal competent
l'adjudicació del contracte de gestió del servei públic de la Llar d’Infants de
Gandesa, mitjançant concessió, a l’empresa “Residència 3a. Edat l’Onada,
SL”, per ser la proposició que ajustant-se al plec de clàusules aprovat, ha
obtingut més puntuació i resulta més avantatjosa per a l’Ajuntament.

Vistos els articles 134 a 140, 145 i 251 a 264 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic i disposicions concordants;

En ús de les atribucions conferides per l’article 22.2 n) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Adjudicar el contracte de gestió del servei públic de Llar d’Infants de
Gandesa, mitjançant concessió, a l'empresa "Residència 3a. Edat l’Onada,
SL", amb CIF B-43514504, per un termini de tres (3) anys, amb estricta
subjecció al plec de clàusules econòmico-administratives que regeix la
contractació del servei de referència, aprovat per l'Ajuntament i a la proposició
aportada per l'empresa adjudicatària, obrant a l'expedient, en concordança
amb la proposta d'adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació en data 5
d’agost de 2010.
2. Determinar que el concessionari percebrà com a retribució per cada curs
escolar:
a) Les quotes que percebrà directament dels usuaris del servei de la Llar
d’Infants, segons tarifes aprovades per l’Ajuntament.
b) Les aportacions econòmiques que farà l’Ajuntament, equivalents a les
subvencions obtingudes de la Generalitat de Catalunya per al funcionament de
la Llar d’Infants per curs escolar.
SEGON: Comunicar a l’empresa adjudicatària que l’adjudicació esdevindrà
definitiva, un cop l’Alcalde-President verifiqui que ha aportat a l’Ajuntament la
documentació que tot seguit es relaciona, en un termini màxim de 15 dies, a
comptar des de la data de notificació del present acord:
1. Declaració responsable de no estar incurs en cap supòsit de prohibició de
contractar amb les administracions públiques,
adjuntant certificacions
originals acreditatives de trobar-se al corrent de les seves obligacions
tributàries amb Hisenda i amb la Seguretat Social, respectivament,
emeses
en data posterior al 27 d’agost de 2010.
2. Resguard d’haver constituït a favor de l’Ajuntament la garantia definitiva,
que ascendeix a l’import de 6.000,00€.
3. Documentació acreditativa de què l’empresa adjudicatària disposa dels
mitjans materials i personals que específicament ha d’adscriure a l’execució
del contracte.
4. Documentació acreditativa de què l’empresa adjudicatària ha donat
compliment a les propostes formulades
en la seva proposició sobre
contractació de treballadors desocupats del municipi i/o comarca amb motiu de
la gestió del servei. En tot cas, la vigència dels contractes laborals s’estendrà
durant tot el termini de la concessió.
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5. Pòlissa d’assegurança específica per al servei a prestar.
TERCER: Advertir a l'empresa adjudicatària que en el termini de 15 dies
naturals des de l’adjudicació definitiva, haurà de comparèixer a l'Ajuntament
per a formalitzar el corresponent contracte administratiu.
QUART: Aprovar l'expedient global de contractació de gestió del servei públic
de referència i ratificar els acords adoptats al respecte per la Mesa de
Contractació.
CINQUÈ: Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta de
licitadors, retornant a aquests darrers la garantia provisional dipositada per
optar a la licitació.
SISÈ: Fer pública la present adjudicació del contracte mitjançant anuncis a
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial,
respectivament.
SETÈ:
Comunicar l’adjudicació del contracte a la Direcció General de
Recursos del Sistema Educatiu de la Generalitat, per al seu coneixement i als
efectes escaients.
4) Aprovació si s’escau,
diverses.

de projectes tècnics d’obres municipals

1. Projecte Celler Cooperatiu.
Vist el projecte tècnic de l’obra nomenada “Restauració del Celler Cooperatiu
de Gandesa”, redactat per l’arquitecte Sra. Margarita Curto Pla, i amb un
pressupost de contracta de 432.403,41€, IVA inclòs;
De conformitat amb el que determinen els articles 235 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 i 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Serveis i Activitats dels Ens Locals de
Catalunya i concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar inicialment el projecte tècnic de referència.
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SEGON: Sotmetre el projecte aprovat a exposició pública, a la Secretaria
Municipal, durant un termini de trenta dies, a efectes d'examen i de
reclamacions, transcorregut el qual sense haver-n'hi, s'entendrà aprovat amb
caràcter definitiu.
TERCER: Ratificar íntegrament la Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny
de 2010 d’aprovació inicial de l’esmentat projecte.
2. Modificat projecte Llar d’Infants.
Vist el modificat del projecte tècnic de l’obra nomenada “Llar d’Infants”, redactat
per l’arquitecte Sr. Carles Brull Casadó, i amb un pressupost de contracta de
308.957,05€, IVA inclòs;
De conformitat amb el que determinen els articles 235 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 i 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Serveis i Activitats dels Ens Locals de
Catalunya i concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar inicialment el modificat del projecte tècnic de referència.
SEGON: Sotmetre el modificat del projecte aprovat a exposició pública, a la
Secretaria Municipal, durant un termini de trenta dies, a efectes d'examen i de
reclamacions, transcorregut el qual sense haver-n'hi, s'entendrà aprovat amb
caràcter definitiu.
TERCER: Ratificar íntegrament la Resolució de l'Alcaldia de data 5 de juliol de
2010 d’aprovació inicial de l’esmentat projecte.
5) Aprovació si s’escau,
del plec de clàusules econòmicoadministratives que ha de regir l’adjudicació del contracte
d’execució de l’obra de “Restauració del Celler Cooperatiu de
Gandesa”, pel procediment obert.
El projecte tècnic de les obres de “Restauració del Celler Cooperatiu de
Gandesa”, redactat per l’arquitecte Sra. Margarita Curto Pla i amb pressupost
de contracta de 432.403,41€, IVA inclòs, va ser aprovat per Resolució de
l’Alcaldia de data 18 de juny de 2010, ratificada pel Ple de la Corporació
Municipal en aquesta mateixa sessió.
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A la partida núm. 6.63.632.04/4.5 (PT09) del Pressupost Municipal vigent hi ha
consignació econòmica suficient per a contractar l’obra prevista al projecte
aprovat.
Es tracta d’una actuació subvencionada per la Generalitat de Catalunya, que
convé justificar en els terminis establerts.
Per raó de l’import del projecte, que supera el 10 per 100 dels recurs ordinaris
del pressupost, la competència per a contractar l’obra correspon al Ple de la
Corporació Municipal.
Atès que l’adjudicació s’ha de realitzar ordinàriament utilitzant el procediment
obert o el procediment restringit;
Considerant que per la tipologia de l’actuació es considera convenient utilitzar
el procediment obert;
Vist el plec de clàusules econòmico-administratives que ha de regir la
contractació de l’obra esmentada, pel procediment obert, amb valoració dels
criteris establerts en el mateix plec de clàusules;
Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció,
l’expedient;

obrant a

Vistos els articles 22.2ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, 277 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,
6è., 93, 94, 96, 99, 122 a 131 i 134 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic i disposicions concordants;
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar l’expedient de contractació de les obres de “Restauració
del Celler Cooperatiu de Gandesa”, autoritzant la despesa amb càrrec a la
partida núm. 6.63.632.04/4.5 (PT09) del Pressupost Municipal vigent.
SEGON: Aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives que ha de
regir la contractació de les obres esmentades, mitjançant procediment obert,
tràmit urgent, amb valoració dels criteris establerts en el mateix plec de
clàusules.
TERCER: Sotmetre el plec aprovat a informació públic durant un termini de vint
dies, a efectes d’examen i de reclamacions.
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QUART: Un cop transcorregut el tràmit d’informació pública del plec aprovat,
iniciar el procediment d’adjudicació amb la licitació de l’obra, seguint el tràmit
d’urgència.
6) Donar compte del resultat de la Liquidació del Pressupost
Municipal de l’exercici 2008.
En compliment del que determina l’article 193.4 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, el Sr. Alcalde va donar compte de la Resolució de data
15 de juliol de 2010, d’aprovació de la Liquidació del Pressupost Municipal de
2008, de la qual es desprenen els següents resultats:
-

-

-

-

Fons líquids a 31-12-2008
(només pressupostaris):

916.850,45€

DRETS pendents de cobrament
a la mateixa data:

4.118.098,47€

OBLIGACIONS reconegudes i liquidades
pendents de pagament a la
mateixa data:

4.616.810,45€

RESULTAT:

+418.138,47€

RESULTAT PRESSUPOSTARI
1. DRETS RECONEGUTS NETS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.877.852,76€
2. OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. . . . . . . . . . . . . . . . 4.827.621,03€
3. RESULTAT PRESSUPOSTARI (1-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .50.231,73€
4. DESVIACIONS POSITIVES DE FINANCIACIÓ . . . . . . . . . . . . .
--5. DESVIACIONS NEGATIAVES DE FINANCIACIÓ . . . . . . . . . . .
--6. DESPESES FINANCIADES AMB ROMANENT LIQUID
DE TRESORERIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--7. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3-4+5+6+7) . . . . . . .. 50.231,73€
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
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I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a un quart i mig de tres de la tarda de la data al
començament assenyalada.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, vint-i-set d’agost de dos mil deu.
Vist i plau,

Certifico,

L’ALCALDE-PRESIDENT,

LA SECRETÀRIA,

Miquel Aubà Fleix.
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