Ajuntament de Susqueda
la Selva

PLE EXTRAORDINARI
30 de setembre de 2016

A les 7 de la tarda del divendres 30 de setembre de 2016, es constitueix en
sessió extraordinària el Ple de l’Ajuntament de Susqueda, a la Sala d’actes de
la Casa de la Vila a Sant Martí Sacalm, prèviament convocats per avui a la
mateixa hora i presidits per:
L’alcalde Sr. Joan Mercader i Arimany, del grup de Junts per Susqueda –
Acord Municipal
els regidors següents:
Sra. Eva Viñolas i Marín
Sr. Àngel Colom Illamola

JPS-AM
JPS-AM

Assistits per mi, el Secretari Interventor: Isidre Llucià i Sabarich, que informo
que procediré a gravar el Ple, sense que ningú manifesti cap objecció.
Oberta la sessió i declarada pública per la presidència les 7 de la tarda, una
vegada comprovada l’existència de quòrum d’assistència necessari es procedeix
a tractar els següents assumptes:

ORDRE DEL DIA
1. Proposta aprovació Compte General exercici 2015
2. Modificació de Crèdit MC3-2016

1

APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL.EXERCICI 2015

Examinat per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament el COMPTE
GENERAL, d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici de 2015, i en atenció a
l’informe preceptiu emès a l’expedient, del qual es desprèn que es troba
conforme al que disposa la normativa vigent.
Atès que no s’ha produït cap reclamació en contra durant els quinze dies i vuit
més, en què ha estat a exposició pública, mitjançant anunci publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona número 134 del dia 14 de juliol de 2016,
es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
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Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Susqueda corresponent
a l’exercici econòmic del 2015, integrat per:
•

Estat i comptes anuals de l’ajuntament.

Segon.- Remetre’n còpia a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i als demés
organismes corresponents, si s’escau, òrgans als quals s’ha de rendir el Compte
General, en virtut de la seva competència sobre fiscalització externa dels mateixos

Posat a debat, s’aprova per unanimitat, que representa la majoria absoluta i amb el quòrum de la
totalitat del membres de la Corporació

2

PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT MC3-2016

Per poder atendre les despeses corresponents per a les quals la consignació és
insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient
de modificació de crèdit que es podrà finançar mitjançant una transferència entre
partides del pressupost de despeses.
Es proposa al Ple de la Corporació el següent ACORD :

Primer.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2016, els corresponents
crèdits d’acord amb la següent taula:

1. Modificacions de crèdit : Modificació d’aplicacions pressupostàries del
pressupost de despeses amb càrrec a transferències entre aplicacions .

PARTIDA

CONCEPTE

920.626

Material informàtic

1622.632

Minideixalleria Sant Martí /El Coll

CONSIGNACIÓ
ACTUAL
900,00

ALTA

BAIXA

1.327,79

2.685,00

2.227,79
-1.327,79

1.327,79

DEFINITIU

2.685,00

-1.327,79

Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 3/2016, que cal
finançar mitjançant transferències entre partides de despesa, majors ingressos i
baixa de crèdit de partides de despesa.
Tercer.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de
la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas
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contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.

Posat a debat, s’aprova per unanimitat, que representa la majoria absoluta i amb el quòrum de la
totalitat del membres de la Corporació

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, l’Alcalde – President de la Corporació
aixeca la sessió a 1/4 de 8 del vespre. En dono fe.

