PROPOSTA D'ACORD
08_2013_PROP07

-1-

Atesa l'Ordre del Dia de la convocatòria de sessió ordinària a celebrar el dia 19 de desembre de 2013,
l’Alcalde-President PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD:

7. APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5/2013 I
RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS PRESENTADES.
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària celebrada el
proppassat dia 6 de novembre de 2013, va prendre l’acord d’aprovar
inicialment l’expedient de modificació de crèdits 5/2013 d’acord amb
l’article 40 a 42 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril mitjançant una
transferència de crèdit.
Atès que l’esmentat acord va ser sotmès a informació pública al BOP de
data 25 de novembre de 2013 i al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial
de la mateixa data, expirant el termini d’informació pública el dia 13 de
desembre de 2013.
Atès que dintre del termini d’informació pública, s’hi ha presentat, una
al·legació, corresponent al regidor d’aquest Ajuntament Sr. Joan Carles
Almirall Sánchez de CiU, el dia 10 de desembre de 2013(RGE núm. 1112).
Vistos els articles 169,170 i 171 del TRLHL.
Vist l’informe de la Secretària-Interventora de data 16 de desembre de
2013.
S’ACORDA:
Primer: Desestimar les al·legacions de l’escrit d’al·legacions presentat en
aquest Ajuntament pel regidor Sr. Joan Carles Almirall Sánchez el dia 10
de desembre de 2013 (RGE nº1112) per tractar-se d’uns suggeriments o
unes propostes que, en tot cas, es tindran en consideració quan ho acordi
la Corporació.
Segon: Aprovar definitivament l'expedient de modificació de crèdits 3/2013
d’acord amb l'art 40 a 42 del Real Decret 500/1990, de 20 d' abril
mitjançant una transferència de crèdit com segueix:
1)TRANSFERENCIA DE CRÈDIT:

Consignació despeses amb crèdit en baixa.
partida

nom

1/231/16000

Seguretat Social

1/323/46500

Igualtat de gènere

proposta de baixa
22.000,00 €
700,00 €

TOTAL BAIXES CRÈDITS: 22.700,00 euros.
Castellví de Rosanes, desembre 2013
L'ALCALDE,

Signat: Lluís Tomàs i Moreno

DILIGÈNCIA:
Per 5 vots a favor i 2 vots en contra de CiU,
l'acord proposat ha estat aprovat pel Ple en sessió
ordinària de data 19/12/2013.
Castellví de Rosanes, 19/12/2013
LA SECRETÀRIA,
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Atesa l'Ordre del Dia de la convocatòria de sessió ordinària a celebrar el dia 19 de desembre de 2013,
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Consignació de despeses amb crèdits en alta:
partida

Nom

proposta d'increment

1/151/22100

Electricitat vies públiques

12.000,00 €

1/321/22100

Electricitat edificis

10.000,00 €

1/211/48000

Atenció a les persones

700,00 €

Total transferències: 22.700,00 euros.
Tercer: Publicar el corresponent edicte en el tauler d’anuncis de la
Corporació i, resumit per capítols en el BOPB, procedint tal i com indica
l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i article 42
del Reial Decret 500/ 1990. (Ex. 213/2013 10204)”

Castellví de Rosanes, desembre 2013
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DILIGÈNCIA:
Per 5 vots a favor i 2 vots en contra de CiU,
l'acord proposat ha estat aprovat pel Ple en sessió
ordinària de data 19/12/2013.
Castellví de Rosanes, 19/12/2013
LA SECRETÀRIA,

