AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
Ctra. C-26 km. 181,6
17512 Les Llosses

Acta de la sessió del Ple
Assistents

Identificació de la sessió

Alcalde president:
Il·lm. Sr. David Serrat i Soldevila
Regidors/es:

Núm. 7/2014
Caràcter: extraordinària i urgent
Dia: 6 de juny de 2014

Sra. Marina Puigcorbé i Sabata
Sr. Joan Sala i Vernet
Excusen:
Sr. Josep Llimós i Camprubí
Sr. Jordi Coll i Capdevila

Hora d’inici: 13:00 hores
Hora d’acabament: 13:30 hores
Lloc: Sala de Plens

Assisteix la Sra. Leonor Escuer Hernández, funcionària de l’Ajuntament i secretària
delegada permanent a l’Ajuntament.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, comissionat pel Xaloc (Diputació de
Girona).
L’objecte de la reunió és la celebració de la sessió ordinària convocada en legal forma
per tractar els punts inclosos al següent:
Ordre del dia:
1. Ratificació de la urgència de la convocatòria
2. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit en el pressupost de l’ajuntament any
2014
Desenvolupament de la sessió:
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts
inclosos a l’ordre del dia següents:
1. Ratificació de la urgència de la convocatòria
La proposta té per objecte la modificació del pressupost que és necessària per a la
contractació de les obres i la seva execució abans del mes d’agost per tal de poder celebrar
les activitats de l’estiu a les instal·lacions i poder disposar de l’àrea d’aportació operativa el
més aviat possible.
La proposta s’aprova per unanimitat
2. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit en el pressupost de
l’Ajuntament any 2014
Vist l’expedient tramitat a l’efecte, i també els informes d’Intervenció i Secretaria;
La tramitació i aprovació del Pressupost s’ha fet de conformitat amb l’art. 162 i següents del
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març i l’article 47 de la LBRL;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement i concessió de crèdit extraordinari en el pressupost
municipal de l’exercici 2014, finançat mitjançant romanent de tresoreria a 31 de desembre
de 2013.
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2. Exposar el present expedient al públic durant quinze dies hàbils, amb anuncis en el BOPG
i tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, a l’objecte d’escoltar reclamacions i suggeriments.
3. Considerar-lo aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord en el
supòsit que durant el període d’exposició pública no es formulin reclamacions, circumstància
que quedarà degudament acreditada degudament a l’expedient, amb certificat del secretari.
4. Trametre còpia de l’acord i de l’expedient, en el seu moment, a la Delegació d’Hisenda
(Servei de Coordinació amb les Hisendes Territorials), i també als Serveis Territorials del
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte legal oportú.
La proposta s’aprova per unanimitat
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i data dalt
consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu vistiplau.
Vist i plau,

Josep Ruiz i Muñoz
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