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Atesa l'Ordre del Dia de la convocatòria de sessió ordinària a celebrar el dia 29 de març de 2016,
l’Alcalde-President PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD:

7. APROVACIÓ MODIFICACIÓ
EXTRAORDINARI

DE

CRÈDITS

03/2016

CRÈDIT

Vista la memòria proposta de Alcaldia de data 21 de març de 2016 per la qual
es constata la necessitat de crear una partida per fer front a la despesa
d’adquisició de material inventariable i per a les despeses d’adhesió al
Consorci de Turisme del Baix Llobregat.
Atès que aquest conveni suposa una aportació econòmica anual revisable
que, per a l’exercici 2016 ascendeix a la quantitat de 1.268,00 €.
Vist l'informe d’intervenció de data 22 de març de 2016.
Atesos els arts 35 a 37 del Real Decret 500/1990, de 20 d' abril, en relació
amb els articles 177 i ss del Real Decret Legislatiu 2/2004, regulador de les
hisendes locals.
Ateses les bases d' execució del pressupost de l' exercici 2015.
S’ACORDA:
Primer: APROVAR l'expedient de modificació de crèdits 03/2016 d’acord amb
els articles 35 a 37 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril mitjançant un
crèdit extraordinari com segueix:
1)Crèdit Extraordinari:
Consignació despeses amb crèdit en baixa.
partida

Nom

1/432/22699

Promoció turística

2/920/22000

Ordinari no inventariable

proposta de baixa

1268 €
363 €

TOTAL BAIXES CRÈDITS: 1.631 euros.
Consignació de despeses crèdits extraordinari:
Castellví de Rosanes, març 2016

Ex. 175/2016 00100

L'ALCALDE accidental,

Signat: José Cara Escudero

DILIGÈNCIA:
Per UNANIMITAT, el Ple ha aprovat el present
acord, en sessió ordinària de data 29 de març de
2016
Castellví de Rosanes, març-2016
El Secretari-Interventor

PROPOSTA D'ACORD
02_2016_PROP07

-2-

Atesa l'Ordre del Dia de la convocatòria de sessió ordinària a celebrar el dia 29 de març de 2016,
l’Alcalde-President PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD:
partida

Nom

1/432/48916

Consorci de Promoció Turística

2/920/60900

Material Inventariable

proposta d'increment

1.268 €
363 €

TOTAL ALTA CRÈDITS: 1.631 euros.

Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
15 dies hàbils, mitjançant edictes en el tauler d’anuncis i en el Butlletí oficial
de la província en el benentès que de no presentar-se reclamacions, l’acord
serà ferm. En cas contrari el ple disposarà del termini d’un mes, comptat des
de l’acabament del període d’exposició publica, per resoldre-les.
Tercer: Donar trasllat del present acord a la comptabilitat municipal per a la
realització dels documents comptables adients i condicionat a l’aprovació
definitiva de l’expedient. (Ex 032/2016 10204)

Castellví de Rosanes, març 2016

Ex. 175/2016 00100

L'ALCALDE accidental,

Signat: José Cara Escudero

DILIGÈNCIA:
Per UNANIMITAT, el Ple ha aprovat el present
acord, en sessió ordinària de data 29 de març de
2016
Castellví de Rosanes, març-2016
El Secretari-Interventor

