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Exp. PLN/2019/18
EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DE DATA 28 D’OCTUBRE DE 2019.
En compliment i als efectes que disposen l’article 56.1 i la disposició addicional 8a-f)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 112
del Reglament Orgànic del Ple (ROPLE), em plau comunicar-vos els acords que, en
extracte, han estat adoptats pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària
celebrada el dia 28 d’octubre de 2019.
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1.Ratificació de la inclusió de les propostes en l'ordre del dia. (art. 71 ROPLE).

2. Expedient 24261/2019. Planificació Pressupostària. Sol·licitud al Ministeri
d'Hisenda l'adhesió a la mesura 4 de l'Acord de la Comissió Delegada del Govern
per a Assumptes Econòmics de data 14/03/2019: ampliació del període
d'amortització en deu anys addicionals dels préstecs subscrits amb els fons de
finançament d'entitats locals i aprovació de la modificació del pla d'ajust per a
l'ampliació del període d'amortització en deu anys addicionals dels préstecs
subscrits amb els fons de finançament d'entitats locals que s'adjunta com a
annex.
El Ple de la Corporació aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.Expedient 13877/2019. Tancament i liquidació del pressupost. D ’acord amb el
que disposa la legislació vigent, queda rendit el Compte General de l’exercici
2018 davant el Plenari de la Corporació Municipal i s’aprova els comptes i estats
que componen el Compte General corresponent a l'exercici de 2018, així com els
seus annexos, presentada segons determina l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat
Local, i que està integrada pel compte de la pròpia Entitat, i dels següents ens
que figuren com annexe.
El Ple de la Corporació aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
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El Ple de la Corporació ratifica la urgència per unanimitat.

