AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE TALARN EL 24 DE DESEMBRE DE 2014.
Talarn, 24 de desembre de 2014.
Essent les 14.30 hores, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, els membres
del Ple de l’Ajuntament de Talarn, a fi de celebrar sessió ordinària sota la presidència del Sr.
Alcalde, Lluís Oliva i Diaz .
Són presents els Regidors:
X
x
X
x
x
x

SR. ALEX GARCIA BALUST
SR. CARLOS SANJURJO LOMBARDIA
SRA. INES MORE TOLO
SR. ANTONI CIRERA MIR
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA,
SR. CARLES FEIXA LLUVIÀ,

assistits per la secretaria de la Corporació Núria Ballabriga i Puértolas, que dona fe de l’acte.
ORDRE DEL DIA:
UNIC.-APROVACIO MODIFICACIÓ CRÈDITS 01/2014.

UNIC.-APROVACIO MODIFICACIÓ CRÈDITS 01/2014.
Donat compte el Ple de l'expedient de modificació de crèdits núm. 01/14, que es tramita en
aquest Ajuntament, per la qual no es formalitza l’operació de crèdit inicialment prevista,
finançat aquest import amb majors ingressos i amb càrrec al romanent de tresoreria de la
liquidació del pressupost de 2013.
Atesa la proposta formulada per Secretaria – Intervenció, així com l'informe emès al respecte.
Vistos els articles 177 i ss del TRLRHL, i d'altres d'aplicació.
El Ple per majoria absoluta de 4 vots a favor (grup GT-Reagrupament i grup PSC-PM ) i 3
abstencions (grup CIU), acorda:
PRIMER.- APROVAR amb caràcter inicial l'expedient de modificació de crèdits núm. 01/14
dins del pressupost de 2014, d'acord amb el contingut de la proposta de secretaria- intervenció .
SEGON.- EXPOSAR-LO al públic, durant un termini de quinze dies, mitjançant publicació dels
corresponents edictes al tauler d'anuncis de la corporació i butlletí oficial de la província.
TERCER.- ENTENDRE definitivament aprovat l'expedient en cas de que durant el termini
indicat no es presentin reclamacions contra el mateix .
El sr. Cirera manifesta que el seu grup s’abstè en la votació per que no tenen les coses massa
clares.
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I, no havent més assumptes que tractar el Sr. President aixeca la sessió quan són les catorze
quaranta-cinc hores, del dia anteriorment assenyalat, de la qual es redacta la present acta, que
un cop aprovada haurà d’ésser transcrita al seu corresponent llibre. Jo, la Secretària en dono fe.

