Tipus d’expedient: Expedients d'aprovació de les modificacions del
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Número general: X2013001352

ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 2 de maig de 2013, adoptà entre d’altres els
següents acords:

Vista la resolució de la Subdirectora General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística, de la
Secretaría de Estado de Turismo, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de data 3
d’abril de 2013, s’exigeix l’abonament de l’interès legal del diner corresponen per l’import
corresponent del préstec amortitzat anticipadament, des del moment de la seva subscripció el 13
de maig de 2009, i fins a la data en que es va realitzar la seva amortització, el 2 de juliol de
2012, per un import de set-cents quaranta-un mil sis-cents quaranta-nou euros amb disset
cèntims, (741.649,17 €).
Vista la memòria del regidor de l’àrea de serveis econòmics per la qual sol·licita la incoació
d’un expedient de modificació de crèdit en el pressupost de despeses d’enguany.
Vistes manifestacions efectuades pel ministre d’Economia i Hisenda en la reunió de la
Comissió Nacional d’Administració Local, en data 16 d’abril de 2013, informant que permetrà
als ajuntaments amb superàvit que puguin invertir-lo en projecte a llarg termini, sota
determinades condicions.
Vist l’informe emès per l’interventor de fons en data 19 d’abril de 2013.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Economia i Finances, de 25
d’abril de 2013.
Vista la proposta de l’alcaldia, de 19 d’abril de 2013, el Ple de l’Ajuntament per VUIT
VOTS A FAVOR (PSC i PP), UN VOT EN CONTRA (ICV-EUiA-E) i VUIT
ABSTENCIONS (CiU i ERC), ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit, que es detalla a continuació:

SEGON.- Aprovar, de manera condicionada i subjecte als termes en que es tramiti la
modificació de l’article 32 Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, la modificació pressupostària mitjançant la concessió de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, que es detalla a continuació :

TERCER.- De conformitat amb el que disposa l’article 177.2, en relació a l’article 169 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora d eles Hisendes
Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per un termini de 15 dies
hàbils, durant els quals s’admetran reclamacions i suggeriments davant el Ple, el qual disposarà
d’un mes per resoldre-les. En cas que no es presentin reclamacions, l’expedient s’entendrà
definitivament aprovat.

El que us notifico per al vostre coneixement i efectes oportuns.

El secretari

Joan Carles Nonell i Sendrós

Malgrat de Mar, 3 de maig de 2013.

