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Maria Teresa Piñol Piñol, secretària acctal. de l'Ajuntament de Roquetes

CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament de Roquetes, en sessió ordinària de
data 30 d’abril de 2019, va aprovar per majoria amb el vot a favor d’ERC,
PdeCat, PxC, EiPR-E, i del regidor no adscrit senyor Joaquim Llopis Colomina, i
l’abstenció del PSC, l’acord que literalment es transcriu a continuació, sense
perjudici del que disposa l’article 206 del ROF:
5. Hisenda
5.3. Aprovar, si procedeix, modificació pressupostària, expedient núm.
06/2019.
Antecedents de fet

de la modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari i suplement de
crèdit.
2. L'esmentada modificació pressupostària, es finança mitjançant baixes de
crèdit d’aplicacions pressupostàries que s’estimem reduïbles sense que
perjudiqui el servei respectiu.
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1. Per Provisió d'Alcaldia s’inicia l’expedient número 06/2019 per a l’aprovació

A) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
Aplicació
pressupostària
4.9430.46700

Descripció

Consignació actual

a) Crèdits extraordinaris
Aportació al Consorci per al desenvolupament del Baix
Ebre i Montsià
Total crèdits extraordinaris

0,00

600,00

Consignació definitiva
600,00

600,00

b) Suplements de crèdit
Conveni club Volei Roquetes
Total suplements de crèdits
Total crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

4.3410.48902

Proposta d'alta

10.500,00

4.500,00
4.500,00
5.100,00

15.000,00

B) Finançament amb baixes crèdit
Aplicació
pressupostària
4.3420.20900

Construcció piscina climatitzada

419.109,36

1.9200.22699

Despeses no classificades

12.868,88

Descripció

Consignació actual

Total baixes de crèdit

Baixes de crèdit

Consignació definitiva

600,00

418.509,36

4.500,00

8.368,88

5.100,00

Despeses que cal finançar:
Motivació
Atès la necessitat de donar suport econòmic al Club Volei Roquetes motivat per
la celebració de la fase d'accés a categoria nacional de l'equip sènior masculí
de voleibol.

PROPOSO al Ple previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda
l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 06/2019 per crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, que cal finançar mitjançant baixa del crèdit
d’aplicació pressupostària, del pressupost municipal vigent.
I, perquè consti, als efectes legals procedents, signo aquest certificat d’ordre i
amb el vistiplau del Sr. Alcalde.
Roquetes, document signat electrònicament.
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Revisades les aplicacions pressupostàries del pressupost, vist la necessitat i la
disponibilitat de les consignacions pressupostàries per poder atendre les
despeses pressupostàries previstes es procedeix a realitzar aquest crèdit
extraordinari més suplement de crèdit.

