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Maria Teresa Piñol Piñol, llicenciada en dret, secretària acctal. de l'Ajuntament
de Roquetes

CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament de Roquetes, en sessió ordinària
realitzada el dia 27 de març de 2018, va aprovar per unanimitat de tots els
membres que legalment el componen, l’acord que literalment es transcriu a
continuació, sense perjudici del que disposa l’article 206 del ROF:
6.2. Aprovació, si procedeix, proposta d'aprovació de l'expedient núm.
4/2018 de modificació de crèdit mitjançant Crèdit extraordinari.

1. Per la resolució d’Alcaldia núm. 2018-0160, de data 09 de març de 2018,
s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant
crèdit extraordinari.
2. Per atendre la despesa per l'adquisició de mobiliari per a la planta baixa de
l'antic edifici de la casa consistorial. Aquesta despesa específica i determinada,
que no pot demorar-se fins a l’exercici següent, no té consignació
pressupostària.
3. L'esmentada modificació pressupostària, es finança mitjançant baixa de
crèdit d’aplicació pressupostària que s’estima reduïble sense que perjudiqui el
servei respectiu.
Despeses que cal finançar:
Crèdit extraordinari
Aplicació
pressupostària

Descripció

2.920.62501

Mobiliari

Consignació
actual
0,00

Total altes àrea de despesa
Aplicació
pressupostària

Descripció

2.1533.2269900

Despeses diverses
Total baixes àrea de despesa

Proposta
d'alta
2.000,00

Consignació
definitiva
2.000,00

2.000,00
Consignació
actual
8.000,00

Proposta de
baixa
2.000,00
2.000,00

Consignació
definitiva
6.000,00
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Antecedents de fet

Motivació.
La adquisició de mobiliari és necessària per al posada en funcionament dels
Serveis Socials de l’Ajuntament a la nova seu, ubicada a l’antiga Casa
Consistorial. Per aquest motiu la despesa no pot demorar-se fins al pressupost
del proper exercici.
Atès que la comissió informativa d'Hisenda, en sessió ordinària celebrada en
data 20 de març de 2018 ho va dictaminar favorablement amb els vots a favor
d'ERC-AM, PDeCAT, PSC-CP, del regidor no adscrit Joaquim Llopis Colomina,
EiPR-E i PxC .
El Ple va adoptar l’acord següent:
1.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2018 per crèdit
extraordinari, que cal finançar mitjançant baixa del crèdit d’aplicació
pressupostària, del pressupost municipal vigent.
2.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis de l'Ajuntament, a
l'e-tauler i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin
reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini
d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.
I, perquè consti, als efectes legals procedents, signo aquest certificat d’ordre i
amb el vistiplau del Sr. Alcalde.
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