PROPOSTA
Expedient: 000111/2021-MC
Procedència: Àrea Econòmica

Vist l’informe del Cap de Projectes i Obres i del Cap de Medi Ambient relatiu a
l’aprovació d’una modificació de crèdit per cobrir despeses compromeses.
Donada la necessitat del terreny que actualment ocupen els vestidors per la
construcció de la futura escola bressol del viver i per altra banda acabar de dotar el
projecte de la torre de l’aigua, per poder iniciar la licitació dels mateixos.
Atès que els camins del Pla de Reixac estan molt malmesos des del Servei de Medi
Ambient es considera necessari arranjar-los per garantir un accés correcte als mitjans
d’emergència en cas que fos necessari, per aquestes actuacions no hi ha crèdit.
Atesa la necessitat d’efectuar dites despeses per un import de 347.000 euros, la qual
no pot demorar-se fins l’exercici següent.
Atès que la partida “111/15100/60000/211133 Expropiació terrenys” disposa de saldo
suficient per cobrir la despesa corresponent i no té compromesa la despesa l’any en
curs.
Qui subscriu proposa al Ple que acordi:
PRIMER.- Aprovar l’expedient 111/2021-MC de modificació de crèdit segons el detall
següent:
A) Per suplement:
BAIXA DE CRÈDITS
Partida
111/15100/60000/211133
TOTAL
ALTA DE CRÈDITS
Partida
112/15220/63200/211117
151/16230/62300/211124
TOTAL

Expropiació terrenys

Torre de l’aigua
Pla de gestió de residus

Import
97.000€
97.000€
Import
72.000,00€
25.000€
97.000€

B) Per crèdit extraordinari:
BAIXA DE CRÈDITS
Partida
111/15100/60000/211133
TOTAL
ALTA DE CRÈDITS
Partida
112/342/34200/62200/211142

SPPA1

TOTAL

Expropiació terrenys

Trasllat dels Vestidors del CF Can Sant
Joan

Import
250.000,00€
250.000,00€
Import
250.000,00€
250.000,00€
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SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies hàbils
mitjançant anunci que s’ha de publicar en el BOP i al tauler d’anuncis de la seu
electrònica de l’Ajuntament, perquè qualsevol persona interessada pugui presentar les
reclamacions i suggeriments que consideri oportuns. I en cas de no presentar-se cap
reclamació ni suggeriment, l’expedient quedarà automàticament aprovat definitivament
sense necessitat d’un nou acord.

El president de l'Àrea Econòmica, regidor
d'Hisenda i Intervenció, i Infància i Joventut
Gerard Garrido Gutiérrez
19/10/2021

