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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, URGENT I PÚBLICA, DEL PLE DE 
L'AJUNTAMENT EL DIA 10 DE GENER DE 2019. 

 
SRA. ALCALDESSA  
Sra. MAITE PÉREZ FURIO 
 
SRS. REGIDORS PRESENTS 
D. RAFAEL ASENSIO Chenovart 
D. MIGUEL BONET SANCHO 
D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI 
D. EMILIO PASCUAL COTANDA 
Sra. M. DOLORS LAFONT AVINENT 
D. JUAN JOSE FONT PERALES 
D. JOSE ISRAEL PÉREZ GIL 

 
REGIDORS ABSENTS 
Sra. PATRICIA ANTONI BENET 
 
SECRETÀRIA 

SRA. AMPARO FERRANDIS PRATS 

   

Sent les 20:00 h. del dia de la data 
indicada, a l'ajuntament i prèvia 
comunicació, es reuneixen sota la 
presidència de la Sra. Alcaldessa els 
regidors que al marge es relacionen, que 
constitueixen un quòrum d'assistència de 
vuit regidors dels nou que tant de fet com 
de dret integren la Corporació, a fi de 
celebrar sessió extraordinària i pública. 

Per la Sra. Alcaldessa es declara oberta 
la sessió, passant a tractar els assumptes 
que configuren l'ordre del dia tal i com es 
relacionen a continuació. 

 

PRIMER. RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ, MOTIVADA A LA 
NECESSITAT D'APROVAR EL PRESSUPOST GENERAL PER A l'EXERCICI 
2019. 

Informat el ple de la urgència de debatre el 2n punt, perquè els terminis legals ja estan 
vençuts, s'acorda per unanimitat ratificar la urgència de la sessió. 

 

SEGON. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DEL PRESSUPOST GENERAL PER A 
2019, PLANTILLA DE PERSONAL, RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I 
ALTRES DOCUMENTACIÓ QUE L'ACOMPANYA. 

Per la secretària-interventora s'informa de la proposta de l'alcaldia que diu així: 

 
Dictaminat per la Comissió especial de comptes, hisenda i patrimoni, en sessió 

celebrada el dia 8 de gener de 2019, el pressupost general per al exercici 2019 i annexos 
que l'acompanyen, així com plantilla de personal i relació de llocs de treball, en sentit 
favorable se sotmet al ple el següent: 
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D'acord amb el que preceptuen els articles 29 i 30 de la Llei Orgànica, de 27 
d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, les línies fonamentals del 
pressupost de 2019, ja han estat aprovats i tramesos a la Delegació d'Hisenda, contenen 
les línies principals d'ingressos i de despeses, i el present esborrany compleix amb la 
previsió econòmica de les línies fonamentals per a l'exercici 2019. 

Pel que fa al límit de la despesa no financer, calculat d'acord amb l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària, s'estableix en la quantitat de 1.414.892,43€ sense tenir en 
compte, en principi, l'objectiu de la regla de la despesa, que haurà de complir-se en 
la liquidació del mateix.  

 
Tenint en compte el que disposa l'Ordre HAP / 2105/2012 d'1 d'octubre, per la 

qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la llei 
orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, la 
entitat local té l'obligació de comunicar, entre altres, les inversions previstes a realitzar 
en l'exercici 2019 i en els tres següents, de manera que es proposa les obres d'inversió a 
realitzar en l'any 2019-2022. 

 
Quant el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici 

econòmic 2019 s'acompanya l'esborrany de despeses i ingressos en equilibri que 
ascendeixen a la quantitat de 1.286.950,92 €, així com les seves Bases d'Execució, en què 
a la base 32 es preveu la concessió de subvencions nominatives, si es compleixen les 
condicions. 

 
S'acompanya memòria i annex de personal i relació de llocs de treball per a 2019. 
   
S'han emès per la secretària-interventora en sentit favorable, els següents 

informes: 
 

1. Informe econòmic-financer de l'article 168.1 i) RDL 2/2004, Text Refós Llei Re-
guladora de les Hisendes Locals. 

 
2. Informe de la Secretària-Interventora de l' article 168.4 del RDL 2/2004, Text Re-

fós Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
3. Informe d'Intervenció sobre els principis d'equilibri i estabilitat pressupostària, 

sostenibilitat financera. 
 
Pel que es proposa el següent: 
 
PRIMER. abrilObar límit de la despesa no financer, calculat d'acord amb 

l'objectiu d'estabilitat pressupostària, no aplicant en principi, l'objectiu de la regla de la 
despesa per a l'any 2019, en la quantitat de 1.414.892,43 € per a l'exercici 2019. 

 
SEGON. aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament d'Albalat 

dels Tarongers per a l'exercici econòmic 2019, juntament amb les seves Bases d'Execució 
que l'acompanyen, el resum per capítols és el següent: 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
A) DESPESES PER OPERACIONS CORRENTS 
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CAPÍTOL I: Despeses de Personal 369.052,16 
CAPÍTOL II: Despeses en Béns Corrents i Servei 450.078,00 
CAPÍTOL III: Despeses Financeres 600,00 
CAPÍTOL IV: transferències Corrents  38.100,00 
TOTAL CORRENT  857.830,16 
 
B) DESPESES PER OPERACIONS DE CAPITAL 
CAPÍTOL VI: Inversions Reals 421.815,36 
CAPITULOVII: Transferències de capital ............... 0,00 
CAPÍTOL IX: Passius Financers 7.305,40 
TOTAL CAPITAL ........................... .. 429.120,76 

 
TOTAL: 1.286.950,92 euros 

 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
A) INGRESSOS PER OPERACIONS CORRENTS 
CAPÍTOL I: Impostos Directes ............................................. 646.000,00 
CAPÍTOL II: Impostos Indirectes .....................  ..................... .2.000,00 
CAPÍTOL III: Taxes i altres Ingressos 43.000,00 
CAPÍTOL IV: Transferències Corrents ................................. 252.998,08 
CAPÍTOL V: Ingressos Patrimonials. ....................................... 8.355,16 
TOTAL CORRENT  952.353,24 

 
B) INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL 
 
CAPÍTOL VI: Alienació inversions reals ........................................ 0,00 
CAPÍTOL VII: Transferències de Capital 334.597,68 
TOTAL CAPITAL ...............................................................  334.597,68 

 
TOTAL: .............................................................................. 1.286.950,92 euros 
 
TERCER. Aprovació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball, d'acord amb 
els annexos que s'acompanyen, i que comprenen: Memòria, Plantilla de personal de 
l'exercici 2019, annex I i II de la Relació de llocs de treball 
 
QUART. Exposar al públic el Pressupost General per al 2019, les Bases d'Execució, 
relació de llocs de treball i plantilla de personal aprovada, per termini de quinze dies, 
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de València i al tauler d'anuncis 
de l'Ajuntament, a efectes de presentació de reclamacions pels interessats. 
 
CINQUÈ. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es 
Present cap reclamació. 
 
SISÈ. Trametre la informació corresponent d'acord amb el que disposa l'Ordre HAP / 
2105/2012 d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d'informació previstes en la llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera, de l'entitat local, i còpia a l'òrgan competent de la comunitat 
autònoma. 
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D'acord amb el que disposa l'Ordre HAP / 2105/2012 d'1 d'octubre, per la qual se 
dedesenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la llei 
orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l'entitat 
local haurà l'obligació de comunicar, entre altres, les inversions previstasa realitzar en 
l'exercici 2019 i en els tres següents, de manera que es proposa la previsió inicial de les 
següents obres d'inversió: 

 

ANNEX D'INVERSIONS 

 

L'Annex d'Inversions a realitzar en l'exercici, subscrit pel president, recull els projectes 

d'inversió que es preveuen realitzar en l'exercici, especificant per a cada un d'ells els extrems 

que exigeix l'article 19 del Reial Decret 500/1990. 

 

 

CODI DEL 

PROJECTE 

aplicació 

Pressupostà

ria 

Denominació del 

Projecte 

Any 
Inici-
Any Fi 

import 

Anualitat 

tipus Finançament 

recursos 

Propis 
ingressos Afectats 

      Financ

. estat 

Fina

nc. 

CCA

A 

Financ. 

Altres 

Ajuntam. 

Altres 

finançament. 

DIPUTACION 

1/2019 342.619 SUBSTITUCIÓ XARXA 

AIGUA I EQUIPS I 

MILLORA PLATJA 

PISCINA 

2019 48.836,06 10.000,0    38.836,06 

2/2019 171.622 RENOVACIO JARDI 

PLAÇA DE BAIX 

2019 54.000     54.000,0 

3/2019 160 61901 PLA SOM 2019 185.672,12     185.672,12 

4/2019 1532 619 PCV 2018-19 2019 30.052,66     30.052,66. 

5/2019 454.619 ASFALTAT CAMI AIGUA 

AMARGA 

2019 52.073,68 26.036,84   26.036,84  

 

A REALITZAR AL 2019 

 

 

OBSERVACIONS, Es codifiquen les obres d'inversió subvencionades la 
denominació o actuació ja està aprovada, la resta d'inversions són orientatives i en 
funció del que en el seu moment es consideri més convenient, s'executaran les 
inversions necessàries. 

Pel que fa a l'execució de tals projectes previstos en el pressupost i no codificats, 
tenen un caràcter merament informatiu. 

 

I tenint en compte el que disposa l'Ordre HAP / 2105/2012 d'1 d'octubre, per la 
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la llei 
orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
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l'entitat local haurà l'obligació de comunicar, entre altres, les inversions previstes a 
realitzar en l'exercici 2019 i en els tres següents, de manera que es proposa la previsió 
inicial de les següents obres d'inversió: 

 
2020-2022 

RENOVACIÓ I MILLORA DE CARRERS, JARDINS I ESPAIS PÚBLICS 

 

FINANÇAMENT 2020 2021 2022 

DIPUTACION 90.000,00 90.000,00 90.000,00 

AJ ALBA T. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

 

 

A la vista de la proposta es procedeix a la deliberació de l'assumpte; pren la paraula el Sr. 
Filiberto M. com a portaveu del PP i diu que d'acord amb la manifestació que ja va 
realitzar en la sessió celebrada el 2019.01.08 de Comissió Especial de Comptes, Hisenda 
i Patrimoni, no estan d'acord amb l'esborrany de les despeses previstes per a l'exercici 
2019, bàsicament perquè en la seva opinió les previsions realitzades en inversions no són 
les adequades a les necessitats reals del municipi, ja que els camins en general estan en 
molt mal estat i s'haurien de prioritzar aquestes obres de reparació i manteniment de 
camins sobre altres previstes. 
Pren la paraula el Sr. Miguel Bonet i diu que vol puntualitzar que si que s'estan arreglant 
els camins i manifesta les següents dades: l'any 2015 el pressupost destinat a camins era 
de 30.000 €, l'any 2017 era de 57.000 € i en el pressupost de 2019 supera els 100.000 €; 
per la qual cosa no es pot dir que els camins estan abandonats; reitera el Sr. Filiberto que 
hi ha alguns que estan en molt mal estat i en els quals no s'ha fet cap actuació com són, 
el que continua per darrere del cementiri que no està asfaltat i en Comediana per citar 
algun el del Canó del Colorado i altres. 
Pel que després deliberació de l'assumpte s'acorda per majoria amb el vot favorable dels 
3 regidors del PSOE i els 2 de Compromís i el vot en contra dels 3 regidors del PP, la 
proposta abans transcrita, en tots els extrems plantejats i que en resum diu així: 
 

PRIMER. Aprovar límit de la despesa no financer, calculat d'acord amb 
l'objectiu d'estabilitat pressupostària, noaplicant en principi, l'objectiu de la regla de la 
despesa per a l'any 2019, en la quantitat de 1.414.892,43 € per a l'exercici 2019. 

 
SEGON. Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament d'Albalat 

dels Tarongers per a l'exercici econòmic 2019, juntament amb les seves Bases d'Execució 
que l'acompanyen, el resum per capítols és el següent: 
 
 
 
 
 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
A) DESPESES PER OPERACIONS CORRENTS 
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CAPÍTOL I: Despeses de Personal 369.052,16 
CAPÍTOL II: Despeses en Béns Corrents i Servei 450.078,00 
CAPÍTOL III: Despeses Financeres 600,00 
CAPÍTOL IV: Transferències Corrents  38.100,00 
TOTAL CORRENT  857.830,16 
 
B) DESPESES PER OPERACIONS DE CAPITAL 
CAPÍTOL VI: Inversions Reals 421.815,36 
CAPITULOVII: Transferències de capital ............... 0,00 
CAPÍTOL IX: Passius Financers 7.305,40 
TOTAL CAPITAL ........................... .. 429.120,76 

 
TOTAL: 1.286.950,92 euros 

 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
A) INGRESSOS PER OPERACIONS CORRENTS 
CAPÍTOL I: Impostos Directes ............................................. 646.000,00 
CAPÍTOL II: Impostos Indirectes .....................  ..................... .2.000,00 
CAPÍTOL III: Taxes i altres Ingressos 43.000,00 
CAPÍTOL IV: Transferències Corrents ................................. 252.998,08 
CAPÍTOL V: Ingressos Patrimonials. ....................................... 8.355,16 
TOTAL CORRENT  952.343,24 

 
B) INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL 
 
CAPÍTOL VI: Alienació inversions reals ........................................ 0,00 
CAPÍTOL VII: Transferències de Capital 334.597,68 
TOTAL CAPITAL ...............................................................  334.597,68 

 
TOTAL: .............................................................................. 1.286.950,92 euros 
 
TERCER. Aprovació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball, d'acord amb 
els annexos que s'acompanyen, i que comprenen: Memòria, Plantilla de personal de 
l'exercici 2019, annex I i II de la Relació de llocs de treball 
 
QUART. Exposar al públic el Pressupost General per al 2019, les Bases d'Execució, 
relació de llocs de treball i plantilla de personal aprovada, per termini de quinze dies, 
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de València i al tauler d'anuncis 
de l'Ajuntament, a efectes de presentació de reclamacions pels interessats. 
 
CINQUÈ. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es Present cap 
reclamació. 
 
SISÈ. remetre la informació corresponent d'acord amb el que disposa l'Ordre HAP / 
2105/2012 d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d'informació previstes en la llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera, de l'entitat local, i còpia a l'òrgan competent de la comunitat 
autònoma. 
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D'acord amb el que disposa l'Ordre HAP / 2105/2012 d'1 d'octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la llei Orgànica 
2/2012 de 27 de abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l'entitat local 
haurà l'obligació de comunicar, entre altres, les inversions previstes a realitzar en l'exercici 
2019 i en els tres següents, de manera que es proposa la previsió inicial de les següents obres 
d'inversió: 

 

ANNEX D'INVERSIONS 

 

L'Annex d'Inversions a realitzar en l'exercici, subscrit pel president, recull els projectes 

d'inversió que es preveuen realitzar en l'exercici, especificant per a cada un d'ells els extrems 

que exigeix l'article 19 del Reial Decret 500/1990. 

 

A REALITZAR AL 2019 

 

CODI 

DEL 

PROJEC

TE 

aplicació 

Pressupostà

ria 

Denominació del 

Projecte 

Any 
Inici-
Any Fi 

import 

Anualitat 

tipus Finançament 

 recursos 

Propis 
ingressos afectats 

      Financ

. estat 

Financ

. CCAA 

Financ. 

Altres 

Ajuntam. 

Altres 

finançame

nt. 

DIPUTACI

ON 

1/2019 342.619 SUBSTITUCIÓ XARXA 

AIGUA I EQUIPS I 

MILLORA PLATJA 

PISCINA 

2019 48.836,06 10.000,0    38.836,06 

2/2019 171.622 RENOVACIO JARDI 

PLAÇA DE BAIX 

2019 54.000     54.000,0 

3/2019 160 61901 PLA SOM 2019 185.672,12     185.672,12 

4/2019 1532 619 PCV 2018-19 2019 30.052,66     30.052,66 

 5/2019 454.619 ASFALTAT CAMI 

AIGUA AMARGA 

2019 52.073,68 26.036,84   26.036,84  

 

 

OBSERVACIONS, Es codifiquen les obres d'inversió subvencionades la 
denominació o actuació ja està aprovada, la resta d'inversions són orientatives i en 
funció del que en el seu moment es consideri més convenient, s'executaran les 
inversions necessàries. 

Pel que fa a la execució de tals projectes previstos en el pressupost i no codificats, 
tenen un caràcter merament informatiu. 
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I tenint en compte el que disposa l'Ordre HAP / 2105/2012 d'1 d'octubre, per la 
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la llei 
orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
l'entitat local haurà l'obligació de comunicar, entre altres, les inversions previstes a 
realitzar en l'exercici 2019 i en els trés següents, de manera que es proposa la previsió 
inicial de les següents obres d'inversió: 

 
 

2020-2022 

RENOVACIÓ I MILLORA DE CARRERS, JARDINS I ESPAIS PÚBLICS 

 

FINANÇAMENT 2020 2021 2022 

DIPUTACION 90.000,00 90.000,00 90.000,00 

AJ ALBA T. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

 

I sense més assumptes que tractar, es tanca la sessió per la Sra. Alcaldessa, a les 20:15 h. 
del dia de l'encapçalament de la qual jo, com a secretària done fe, i per a constància del 
que s'ha actuat s'estén la present acta que se sotmet a la signatura de la Sra. Alcaldessa. 

En Albalat dels Tarongers, a 14 de gener de 2019 

 

VºBª L'ALCALDESSA   SECRETÀRIA -INTERVENTORA 

 

 

 

Maite Pérez Furió Amparo Ferrandis Prats 
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