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Atesa l'Ordre del Dia de la convocatòria de sessió ordinària a celebrar el dia 7 de novembre de 2016,
l’Alcalde-President PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD:

6. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE
TRANSFERÈNCIA ENTRE PARTIDES

CRÈDITS

16/2016

PER

Vista la memòria proposta de l’Alcaldia de dia 28 d’octubre de 2016, per a
qual constata la necessitat de dotar diverses partides del pressupost per fer
front a les despeses ordinàries que es detallen
partida

Nom

1/432/48917
1/924/22609
2/150/21400
2/150/22609
2/151/21000
6/311/22799

Associació de Municipis per la mobilitat i el transport urbà
Activitats populars, culturals, socials i veïnals
Reparació vehicles
Adquisició material brigada obres
Carreteres camins veïnals i vies públiques urbanes
Analítiques Polígon Industrial Rosanes

Vist l’informe d’intervenció de data 02 de novembre de 2016.
Atesos els arts. 3.5 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, reguladora de les
hisendes locals.
Ateses les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2016.
S’ACORDA:
Primer: Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 16/2016 d’acord amb
els articles 35 a 37 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril mitjançant una
transferència entre partides de diferent funcional:
Consignació despeses amb crèdit en baixa:
partida

Nom

proposta de baixa

1/231/16000
2/134/22103
2/340/22101
6/463/22607

Seguretat social
Combustibles i carburant vehicles
Subministrament aigua
Promoció econòmica i formació

23.000,00 €
3.600,00 €
700,00 €
36.600,00 €

TOTAL BAIXES CRÈDITS: 63.900 euros.
Castellví de Rosanes, novembre 2016

Ex. 119/2016 10204

L'ALCALDE,

Signat: Joan Carles Almirall Sánchez

DILIGÈNCIA:
Per 6 vots a favor i 3 abstencions, l'acord proposat ha
estat aprovat pel Ple en sessió ordinària de data
07/11/2016.
Castellví de Rosanes,
EL SECRETARI-INTERVENTOR,
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Atesa l'Ordre del Dia de la convocatòria de sessió ordinària a celebrar el dia 7 de novembre de 2016,
l’Alcalde-President PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD:

Consignació de despeses amb crèdits en alta:
partida

Nom

proposta d'increment

1/432/48917
1/924/22609
2/150/21400

Associació de Municipis per la mobilitat i el transport
urbà
Activitats populars, culturals, socials i veïnals
Reparació vehicles

2/150/22609
2/151/21000
6/311/22799

Adquisició material brigada obres
Carreteres camins veïnals i vies públiques urbanes
Analítiques Polígon Industrial Rosanes

80,00 €
3.500,00 €
300,00 €
4.000,00 €
55.020,00 €
1.000,00 €

TOTAL TRANSFERÈNCIES: 63.900,00 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 resoldreles.
Tercer: Donar trasllat del present acord a la comptabilitat municipal per a la
realització dels documents comptables adients. (Ex 119/2016 10204).
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L'ALCALDE,

Signat: Joan Carles Almirall Sánchez

DILIGÈNCIA:
Per 6 vots a favor i 3 abstencions, l'acord proposat ha
estat aprovat pel Ple en sessió ordinària de data
07/11/2016.
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