ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL
DIA 2 D'AGOST DE 2011

Assistents:
President
B. Nofuentes López
Regidores i regidors
Grup PSOE
M. C. Campos Malo
J. A. Medina Cobo
C. Mora Luján
J.M. Campanario Díaz
P. Jiménez Hernández
M.C. Abellán García
J. Carrión Pérez
C. Ortiz Notario
Grup PP
Mª A. Mora Castella
J. Lluís Sanmartín Giménez
E. Espinós Villena
F. Rabuñal Alarcón
J.M. Sanmartín Aguilar
B. Gasent Ronda
J.J. Sevilla Bermúdez
M.A. Cubells Lagullón
J.M. Pla Martínez

Al saló del Ple de l'Ajuntament de la Vila de
Quart de Poblet, quan són les vint-i-una
hores i vint-i-cinc minuts del dia dos d'agost
de dos mil onze, es reuneixen, sota la
presidència del Sr. Alcalde acctal.,
Bartolomé Nofuentes López, les senyores i
senyors regidors anotats al marge, assistits
pel Sr secretari i present la Sra. Interventora
acctal. a fi de celebrar sessió extraordinària,
en primera convocatòria, segons l’ordre del
dia rebut.

A l'hora assenyalada, el Sr. Alcalde acctal.
obri la sessió i es tracta l'assumpte següent:

Grup EU
I.Valiente Marco
Grup COALICIÓ COMPROMÍS
X. Torres Medina
Interventora acctal
M.I. Hernández Tormo
Secretari
J. Llavata Gascón
S’ha excusat
C. Martínez Ramírez

1. Expedient de modificació de crèdits P04/11 de concessió de suplement de
crèdits en el pressupost de 2011
Havent donat compte de l'expedient núm. 4 de modificació pressupostària
mitjançant concessió de suplement de crèdits, en l'estat de despeses del

Pressupost General vigent, per un import total de 118.000,00 euros, que afecten
en augments i en disminucions les partides següents:
AUGMENTS
SUPLEMENTS DE CRÈDITS 2011
PARTIDA
CONCEPTE
339-226.11
Tercera edat. Despeses vàries
943-463.01
Aportació Mancomunitat
Ocupació social
TOTAL
DISMINUCIONS
ROMANENTS DE TRESORERIA

QUANTITAT
18.000 €
100.000 €

118.000 €

118.000 €

Emés un informe pel Sr. Interventor, de conformitat amb el que estableix l'article
177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i article 35 del RD
500/1990.
Amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat dels vint regidors assistents a la sessió, inclòs el Sr.
Alcalde acctal., acorda:
U. Aprovar inicialment l'expedient número 4/11 de modificació pressupostària per
un import total de 118.000,00 euros, mitjançant concessió de suplement de crèdits
en l'estat de despeses del Pressupost General vigent, finançat per romanents de
crèdits, per a despeses generals.
Dos. Exposar al públic, amb un anunci previ en el BOP, per quinze dies,
l'expedient, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. Es considerarà definitivament aprovat si no se’n
presenten.
Tres. Trametre’n una còpia a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat després
que la modificació s’aprove definitivament.
I vist que no hi ha més assumptes que tractar, a les vint-i-una hores i trenta-dos
minuts del dia dos d'agost de dos mil onze, el Sr. Alcalde acctal. alça la sessió, i
dels acords adoptats s'estén la present acta, de què jo, el secretari, certifique.

