ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 27 d’abril de 2012
Inici 13,40 hores

Fi 13,55 hores

Assistents: Dolors Rovirola i Coromí, Alcaldessa
Narcís Martí i Burch, regidor
Josep Bosch i Bardera, regidor
Àlex Terés i Cordón, regidor
Jaume Ayats i Solà, regidor
Xavier Busquets i Pairó, regidor
Excusa la seva assistència el regidor Jordi Ginabreda i Felip.

Secretari de la corporació

Lluís Boet Serra

La Sra. Alcaldessa dona la benvinguda i declara vàlida i oberta la sessió,
passant-se tot seguit a tractar els assumptes prèviament fixats en l’ordre del dia
corresponent.
Els regidors assistents acorden per unanimitat acordar la urgència d’aquest Ple,
per l’aprovació de la Llei Orgànica d’Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
1.- PROPOSTA D’INCORPORACIÓ
PRESSUPOST EXERCICI 2011.

ROMANENTS

DE

CRÈDIT

DEL

Modificació de crèdits del vigent pressupost, consistents en: la creació de crèdit
extraordinari mitjançant la incorporació de romanents de crèdit de la liquidació
del pressupost 2011.
Les previsions inicials del pressupost de l’exercici corrent podran ser alterades
a causa de l’aparició de necessitats que caldrà atendre, i que no poden esperar
a l’exercici següent. L’instrument pressupostari utilitzat per canalitzar les dites
alteracions és el de les modificacions de crèdit previstes en l’article 177 i 182
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals.
La justificació de les modificacions de crèdit, cal trobar-la en el concepte de la
vinculació jurídica del pressupost.
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Les modificacions que incrementen el total del pressupost inicial requereixen
les mateixes formalitats que l’aprovació del pressupost inicial.
Aquesta modificació consisteix,
a) Pressupost d’ingressos:
.- Incorporació romanents de crèdit:
-

12 87001 Incorporació de romanents de crèdit: 18.250,44€

b) Pressupost de despeses:
.- Crèdit extraordinari:
-

12 454 61900: Vies públiques: 18.250,44€

Tenint en compte que l’expedient es tramita per raons de necessitat i urgència.
El Ple, amb assistència de sis dels set membres de dret, per unanimitat,
acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 1/2012.
L’expedient de modificació de crèdits 1/2012, es transcriu com segueix:
A.- Pressupost de despeses
1.- CRÈDIT EXTRAORDINARI
Partida
12 454 61900

Denominació
Vies públiques

Import-Eur
18.250,44€

B.- Pressupost d’ingressos
1.- INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT
Partida
12 87001

Denominació
Incorporació de romanents de crèdit

Import-Eur
18.250,44€

Segon.- Acordar que es doni al present expedient la tramitació a que es
refereix l’article 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, exposar-se al públic per
quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar
reclamacions davant el Ple. Considerant-se el present acord com a definitiu en
el cas de no presentar-se reclamacions durant el termini d’exposició pública.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són les dos menys cinc minuts de
la tarda, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió de la qual, com a secretari de la
Corporació, n’estenc la present acta.
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