ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA I PÚBLICA CELEBRADA PER EL PLE DE
L’AJUNTAMENT EL DIA 26 DE JULIOL DE 2018.

SRA. ALCALDESSA

Sent les 20:05h, del dia de la data indicada,

SRA. MAITE PÉREZ FURIÓ

en l’ajuntament i previa comunicació, es

SRS. REGIDORS PRESENTS
D. RAFAEL ASENSIO CHENOVART
D. MIGUEL BONET SANCHO
D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI
D. EMILIO PASCUAL COTANDA
D. JOSE ISRAEL PEREZ GIL
Sra. PATRICIA ANTONI BENEDICTO
D. JUAN JOSÉ FONT PERALES
Sra. Mª DOLORES LAFONT AVINENT

reuneixen sota la presidencia de la Sra.

SECRETARIA
Sra. AMPARO FERRANDIS PRATS

configuren l’ordre del dia tal i com es

PRIMER.

ACORD,

SI

ESCAU,

Alcaldessa els nou regidors que tant de fet
com de dret integren la Corporació a
l’objecte de celebrar sessió ordinaria i
pública.
Per la Sra. Alcaldessa es declara oberta la
sessió, passant a tractar els assumptes que
relacionen a continuació.

SOBRE

APROBACIÓ

DE

L’ACTA

CORRESPONENT A LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 31 DE MAIG DE 2018.
Vist per el ple l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 31 de maig de
2018, s’acorda per unanimitat la seua aprovació i transcripció al llibre d’actes.
SEGÓN. ACORD, SI ESCAU, SOBRE APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS N.º 6/18 DE SUPLEMENT DE CRÈDITS I
CRÈDIT EXTRAORDINARI.
S’informa al ple del contingut de l’expedient que es tramita per a l’aprobació de
l’expedient de Modificació de Crèdits nº6/2018, i de la proposta de l’alcaldia que diu així:

RESULTANT que, davant de l’existència de despeses que no poden demorar-se fins
l’exercici següent per als que no existeix consignació pressupostària i la que existeix es
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insuficient, i atés que existeix romanent de tresoreria afectat per a aquest fi, així com la
possibilitat de baixes de crèdit en partides no compromeses.
Vist que amb data 16 de juliol de 2018, es va emitir informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir, així com informe d’intervenció favorable
a la proposta d’Alcaldia.
Atés que la comissió especial de comptes i hisenda ha emés informe favorable sobre
l’expedient nº 6/2018, en data 26 de juliol de 2018, es proposa al ple de la corporació
l’adopció del següent acord: proposa l’informe favorable sobre l’adopció del següent:
PRIMER. Aprovar l’expediente de modificació de crèdits nº 6/2018, amb la modalitat
de suplement de crèdit financiat amb romanent de tresoreria per a despeses amb
financiació afectada i crèdit extraordinari amb càrrec a baixes de crèdit en partides no
compromeses sense pertorbació del respectiu servici, de conformitat amb els articles 36
a 51 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril, d’acord al següent detall:

SUPLEMENT DE CRÈDITO

PARTIDA

DESCRIPCIÓ

INICIAL

MODIFICAC
IONS

DEFINITIVA

241 13100

PROMOCIO
SALARIS

OCUPACIÓ

55.000,00

18.215,05

73.215,05

241 16000

SEGURITAT SOCIAL FOMENT
OCUPACIÓ

20.000,00

5.000,00

25.000,00

454 21000

REPARACIÓ, MANTENIMT,
CONSERVACIÓ CAMINS

40.000,00

16.600,00

56.600,00

TOTAL

39.815,05

FINANCIACIÓ
870 1001 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES AMB FINANCIACIÓ
AFECTADA 39.815,05
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CRÉDIT EXTRAORDINARI
011 911 AMORTITZACIÓ PRÈSTEC IVACE

3.652,07€

FINANCIACIÓ
BAIXA DE LA PARTIDA 342 62200 POLIDEPORTIU MUNICIPAL

3.652,07€

RESUM ECONOMIC PER CAPITOLS
CAPITOL I

23.215,05€

CAPITOL II

16.600,00€

CAPITOL IX

3.652,07

TOTAL

43.467,12€

SEGÓN. Exposar aquest expedient al públic per mitjà d’anunci inserit en el tauler
d’edictes de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Provincia, pel termini de quince
dies, durant els quals els interessants podran examinar-ho i presentar reclamacions davant
del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no
s’hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes
per a reslodre-les.
TERCER. Facultar a la Sra. Alcaldessa per a subscriure quants documents doren
necessaris per a gestionar i fer cumplir l’acord.
Vista la proposta i després de deliberació de l’assumpte s’acorda per unanimitat:
•

Aprovar la proposta en tots els extrems plantejats i transcrits anteriorment.

TERCER. DACIÓ DE COMPTES DE RESOLUCIONS I ACORDS DE LA JUNTA
DE GOVERN EN SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 7 I 15 DE MAIG I 12 DE
JUNY.
S’informa el ple del contingut de la relació de Decrets del 104 al 152 de 2018, el ple es
dóna per assabentat. A continuación s’informa del contingut dels acords de la junta de
govern en les sessions celebrades els diez 7 i 15 de maig i 12 de juny de 2018, el ple es
dóna per assabentat.
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QUART. CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN.
Pregunta el Sr. D. Filiberto sobre l’estat de la sol·licitud formulada per a la celebración
d’un esdeveniment musical en la plaça de Baix el dia 28 de juliol, li informa la Sra.
Alcaldessa que s’autoritzarà, explica els motius pels quals no s’autoritza en el Bar Portell.
QUINT. PRECS I PREGUNTES.
No hi ha.
I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió sent les 20:15h del dia de
l’encapçalament de què jo com a secretària done fe i per a constancia d’allò que s’ha
actuat s’estén la present acta que se sotmet a la firma de la Sra. Alcaldessa.

Vº Bº ALCALDESSA

Maite Pérez Furió

SECRETARIA-INTERVENTORA

Amparo Ferrandis Prats
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