EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: ORDINARI
DATA: 24 DE FEBRER DE 2015
NÚM: 3/2015
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovar, si procedeix, esborranys de les actes anteriors
- núm. 18/2014, de data 18 de desembre de 2014
- núm. 19/2014, de data 30 de desembre de 2014
- núm. 1/2015, de data 22 de gener de 2015
S'aproven per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
2. QUALITAT DE VIDA I TURISME
2.1. Aprovar, si procedeix, adhesió a la Declaració Institucional del 8 de març de
2015, Dia Internacional de la Dona.
S'aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
Primer. Adherir-mos a la Declaració Institucional del 8 de març de 2015. Dia
Internacional de la Dona.
Segon. Notificar aquests acord a tots els interessats, per al seu coneixement i efectes
oportuns.
3.- HISENDA
3.1. Aprovar, si procedeix, expedient REC 01/2015,de reconeixement extrajudicial
de crèdit de Roquetes Comunicació.
S'aprova per majoria amb el vot a favor d'ERC, CiU, PxC i PP i l'abstenció del PSC.
Primer. Aprovar l’expedient núm. REC 01/2015 de reconeixement extrajudicial de
crèdits, per import de 710,00 €. El detall individualitzat consta a l’annex 1 d’aquest
acord.
Segon. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el reconeixement
extrajudicial de crèdits.
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3.2. Aprovar, si procedeix, expedient REC 02/2015,de reconeixement extrajudicial
de crèdit.
S'aprova amb el vot a favor d'ERC, CiU, PP i l'abstenció del PSC i PxC.
Primer. Aprovar l’expedient núm. REC 02/2015 de reconeixement extrajudicial de
crèdits, per import de 73.431,20 € el detall individualitzat figura als annexos 1 i 2
d’aquest acord.
Segon. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el reconeixement
extrajudicial de crèdits.
3.3. Aprovar, si procedeix, expedient núm. 03/2015, de modificació de crèdit
mitjançant crèdit extraordinari.
S'aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2015 per crèdit
extraordinari, que cal finançar mitjançant baixa del crèdit d’aplicació pressupostària, 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 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.
3.4. Aprovar, si procedeix, derogació taxa per a la utilització de la piscina coberta
municipal.
S'aprova per majoria amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC i PP i l'abstenció de PxC.
Primer.- Derogar l'ordenança fiscal número 26 reguladora de la taxa per a la utilització
de la piscina coberta municipal.
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant la publicació de l'Edicte
al BOPT, al tauler d'anuncis i a l'e-tauler, pel termini de 30 dies hàbils, a efectes de
presentar-se reclamacions o al·legacions, que de presentar-se'n seran resoltes pel Ple. Si
transcorregut aquest termini no se'n presenten s'entendrà aprovat definitivament i es
publicarà el contingut íntegre de l'acord al BOPT, als efectes oportuns.
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3.5. Aprovar, si procedeix, tarifes pel servei de la piscina coberta municipal.
S'aprova per majoria amb el vot a favor d'ERC, CiU, PP i l'abstenció del PSC i PxC.
Primer.- Aprovar l'increment de les tarifes pel servei de la piscina coberta municipal, les
quals es detallen a l'annex 1 adjunt, proposat per I.G.E S.L.
El present acord serà executiu en el moment en què sigui efectiva la derogació de la
taxa per a la utilització de la piscina coberta municipal.
Segon.- Traslladar aquest acord a l'empresa I.G.E S.L. i publicar-ho al BOPT, al taulell
d'anuncis i a l'e-tauler, als efectes legals oportuns.
3.6. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al quart trimestre
2014.
3.7. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD
635/2014, de 25 de juliol, corresponent al quart trimestre 2014.
3.8. Donar compte de l'informe d'intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust,
corresponent al quart trimestre 2014.
3.9. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del quart
trimestre de 2014, 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.
4. CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
4.1 Donar compte de la relació de Resolucions d'Alcaldia següents:
- Núm. 13/2014 (del número 518/2014 al número 524/2014)
- Núm. 2/2015 (del número 18/2015 al número 36/2015)
4.2 Donar compte de la relació de les Resolucions de Presidència següents:
- Núm. 1/2015 (del número 1/2015 al número 4/2015)
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5. Mocions de Control
6. Precs i preguntes
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