EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: EXTRAORDINARI
DATA: 13 DE DESEMBRE DE 2016
NÚM.14/2016

ORDRE DEL DIA
1. HISENDA
1.1. Aprovar, si procedeix, proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit,
expedient núm. REC 06/2016.
S'aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
1. Aprovar l’expedient núm. REC 06/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdit, per
import de 8.323,93 €, el detall individualitzat figura als annexos 1 i 2 d’aquest acord.
2. Aprovar la factura d'abonament núm. 13222015B100000033 de data 08 de juliol de
2015 i import 236,02€ que anul·la la factura núm. 3222015A100003301 de data 09 de
juny de 2015 i import 236,02€ aprovada en Junta de Govern Local de data 29 de
setembre de 2015, atès l'exposat en els antecedents.
3. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el reconeixement
extrajudicial de crèdit.
1.2. Aprovar, si procedeix, modificació complements específics de determinats llocs
de treball.
S'aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
Primer. -Modificació de la RLT dels funcionaris i personal laboral. Corresponent:
Funcionaris:
Serveis General (TAG): A1, CD : 22 CE: 17.693,85
Tresoreria A1, CD: 20, CE: 17.693,85, pendent de crear la plaça per la Direcció General
d'Administració, per tractar-se d'un lloc reservat a personal funcionari d'Administració
local, amb habilitació de caràcter nacional.
Caporal C1, CD: 17 CE: 18.166,96
Ple extraordinari núm.14/2016

1/3

Personal Laboral
Oficial 1a C, CD 14, CE: 8.115,38 (14 pagues)
Auxiliars Administratives oficines departament intervenció C, CD 14, CE: 8.972,80(14
pagues)x(2) = 17.945,60
Segon: Publicar aquest acord al BOPT, pel termini de 15 dies, perquè es puguin
presentar al·legacions, si transcorregut aquest termini no se'm presenten aquest acord
esdevindrà aprovat definitivament i si se'n presenten, el ple les haurà de resoldre en el
termini d'un mes.
Tercer. Notificar aquest acord a la Direcció General d'Administració local, i a les
persones interessades als efectes oportuns.
1.3. Aprovació, si procedeix, proposta d'aprovació del pressupost general per a
l'exercici 2017.
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, i PxC i l'abstenció del PSC,
PP i EiPR-E.
1. Aprovar el pressupost general per a l’exercici 2017, el qual, resumit per capítols dels
pressupostos que l’integren, es a dir, del pressupost municipal i de l’organisme autònom
Roquetes Comunicació, és el que consta en la documentació.
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2. Aprovar la plantilla de personal.
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
4. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de
la Província, al tauler d’anuncis de l'Ajuntament i a l'e-tauler durant el termini de quinze
dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
5. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la
Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
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