EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: EXTRAORDINARI
DATA: 6 DE SETEMBRE DE 2016
NÚM. 9/2016

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovar si procedeix, esborranys actes anteriors
s'aproven per unanimitat dels membres presents.
- número 5/2016, de data 26 de maig de 2016
- número 6/2016, de data 30 de maig de 2016
- número 7/2016, de data 28 de juny de 2016
2. Hisenda
2.1. Aprovació, si procedeix, proposta de l'expedient núm. 10/2016 de modificació
de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, i l'abstenció del PSC, EiPR-E
i PxC.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2016 per crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, que cal finançar mitjançant anul·lacions o baixes
dels crèdits d’aplicacions pressupostaries, del pressupost municipal vigent.
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis de l'Ajuntament, a l'e-tauler i en el
Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm.
En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.
2.2. Aprovació, si procedeix, proposta de l'expedient del Pla estratègic de
subvencions de Roquetes (anualitats 2016-2018).
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC i PxC i l'abstenció
d'EiPR-E.
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Estratègic de Subvencions de Roquetes per a les
anualitats 2016-18.
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Segon.- Sotmetre el Pla Estratègic de Subvencions de Roquetes per a les anualitats
2016-18 a informació pública, durant el termini de 30 dies, amb la publicació íntegra al
BOPT, a la web municipal i a l'e-tauler i un extracte al DOGC, per tal que els que s'hi
considerin interessats puguin presentar al.legacions, en el cas que se'n presentin seran
resoltes pel ple, en cas que no es presentin el Pla Estratègic de Subvencions de
Roquetes s'entendrà aprovat definitivament.
Tercer.- Facultar el senyor l'alcalde per a que en nom i representació de la corporació
signi quants documents siguin precisos per a l'execució d'aquest acord.
2.3. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del segon
trimestre de 2016, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades
a l'Ordre HAP/2105/2012, de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de
27 d'abril, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Es dóna compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del segon trimestre
de 2016, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre
HAP/2105/2012, de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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