Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2021/16

PLE

Fran Morancho López, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN,
DISPOSO:
PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:

Extraordinària
Motiu: «Fer front al pagament de les factures, esdevenint
necessari, a proposta del Departament d’Intervenció, l’aprovació
de les modificacions de crèdit que proposen per a aquesta sessió,
atès que no es preveu la celebració de sessió ordinària del Ple de
l’Ajuntament durant el mes d’agost.»»

Data i hora

18 / d’agost / 2021 a les 13:00

Lloc

Sala de Plens de la Casa de Cultura Agustí Sardà
No admet participació a distància

SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la convocatòria i
la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.
TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Hisenda. Expedient 8298/2021. Modificació de Crèdits número 5/2021 de
concessió de crèdits extraordinaris i suplements, finançats amb baixes i/o
anul·lacions d’altres aplicacions pressupostaries, amb càrrec al romanent
líquid de per a despeses generals i, modificació de l’Annex d’Inversions.
2. Hisenda. Expedient 7497/2021. Reconeixement extrajudicial de crèdit per fer
front a la Factura de la Pòlissa de vida dels empleats, i aprovar-ne la
continuïtat en el tràmit d'omissió de la funció interventora
3. Hisenda. Expedient 8739/2021. Reconeixement extrajudicial de crédits
corresponents als imports pendents de 2020 de les comissions dels comptes
bancaris.
4. Intervenció. Expedient 6106/2021. Aprovar, si s'escau, el reconeixement
extrajudicial de crèdits i donar continuïtat al reconeixement de l'obligació de
les Factures d’Espublico Servicios para la Administración SA, corresponents
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als conceptes Plan Oro dels mesos d’octubre, novembre i desembre de 2020 i
Servicio de Mejora Continua corresponent al 2020, aturades per omissió de la
funció interventora.
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