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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, URGENT I PÚBLICA DEL PLE DE 
L'AJUNTAMENT EL DIA 30 D'ABRIL 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 
Sra. PATRICIA ANTONI BENET 
 
SECRETÀRIA 
SRA. AMPARO FERRANDIS PRATS 
   
 

 
 
Sent les 20:00 hores del dia de la data 
indicada, en el Saló de Sessions de 
l'Ajuntament sota la presidència de la Sra. 
Alcaldessa els regidors que al marge es 
relacionen, que constitueixen un quòrum 
d'assistència de nou regidors que tant de 
fet com de Dret integren la Corporació, es 
reuneixen a fi de celebrar sessió 
extraordinària, urgent i publica 
 
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 COMPLIR 
TERMINIS ESTABLERTS PER LA LEGISLACIÓ ELECTORAL PER A LA DESIGNACIÓ 
DELS MEMBRES DE LA TAULA. 
 
Per unanimitat es ratifica. 
 
SEGON.- SORTEIG I DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL 
PER A LES ELECCIONS LOCALS I AL PARLAMENT EUROPEU DEL 26 DE MAIG 
DE 2019. 
 
De conformitat amb el que preveu l'article 26 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General 
i als efectes del que estableixen els articles 27.5 i 101.2 de la dita Llei, han estat nomenats per 
als càrrecs que s'indiquen els electors que a continuació es detallen: 
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TAULA (A) 
 
 

càrrec 1er cognom 2n cognom nom DNI Nº elector 
titulars      
President AVINENT AVINENT ALBERTO 898Q A0087 
1r. vocal ANTONI BENET JOSE 800B A0047 
2n Vocal GÓMEZ GARCIA ANA ISABEL 425C A0451 
suplents      
1r de Pres. Belarte TOMÁS CARLOS ANGEL 310W A0134 
2n de Pres. ANTONI LAFONT ADRIAN 234X A0056 
1r de 1r. vocal Chenovart IGUALADA ALVARO 785E A0252 
2n de 1r. vocal FURIÓ BONET MARIO LUIS 807F A0371 
1r de 2n Vocal ABERKAN MAGHROUD MOHAMED 747J A0002 
2n de 2n Vocal GÓMEZ REQUENA REIS 681F A0457 

 
 
Així mateix, es realitza sorteig per a possibles suplents dels diferents càrrecs: 
 
Del president: CALATAYUD Fogué, JOSEFINA A0189 
 ALFONSO ESTEVE, ANGEL JOSE  A0022 
 ALFONSO ANTONI, LETICIA A0021 
 GAMÓN ANTONI, ANA BELÉN A0390 
 AVINENT BELTRÁN, SUSANA A0091 
 CLEMENTE GONZÁLEZ, FRANCISCO A0263 
 AMAT FLOR DE LA, JOSE LUIS A0034 

 
De l'1er.Vocal:  Jorreto FERNANDEZ, SUSANA A0511  
  ESTEVE GÓMEZ, JOSÉ VICENTE A0328  
  JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JUAN FRANCISCO   A0501  
 FORTUNY FURIÓ, INMACULADA  A0363 
 GARCÍA CAMÍ, ROSARI A0406 
 BERMÚDEZ LÓPEZ, JOSÉ MANUEL A0150 
 ALFONSO LAFONT, LAURA MARÍA A0024 

  
 

Del 2n Vocal:  BARRAGÁN PÉREZ, JOSÉ MANUEL A0126 
  AVINENT GAMÓN, JOSÉ EMILIANO  A0098 
  ESTEBAN OLIVA, SALOMÉ A0315 
  Alcaina MARTINEZ, MARIA ISABEL  A0017 
  CONTRERAS FUNES, MARIA MERCEDES  A0268 
  ESTEVE ASENSI, MANUEL A0320 
  CUENCA RUBIO, ESTHER A0285 
 

TAULA (B) 
 

càrrec 1er cognom 2n cognom nom DNI Nº elector 
titulars      
Presidenta Perete LLOPIS LUCIA 259J B0208 
1r. vocal MARTINEZ HUGUET JOSE MIGUEL 703W B0083 
2n Vocal SENDRA GALERA JAUME 811K B0353 
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suplents      
1r de Pres. PASCUAL COTANDA EMILIO 523Q B0198 
2n de Pres. TAULES SANCHEZ SUSANA 877D B0120 
1r de 1r. vocal PEREZ FURIÓ CARMEN MARÍA 923C B0215 
2n de 1r. vocal SELLES TORREJON JAVIER 906J B0351 
1r de 2n Vocal RAR JIMENEZ MARIA AMPARO 238B B0270 
2n de 2n Vocal SANCHEZ PASTOR JOSE MANUEL 452L B0335 

 
 
Així mateix, es realitza sorteig per a possibles suplents dels diferents càrrecs: 
 
 
Del president: REIS LOPEZ, ALEJANDRO B0278   
   PERIS MONTOLIO, SARA    B0229    
 LÓPEZ FERNÁNDEZ, Dàmaris B0039 
 NOVOA GAVILÁN, JULIA B0173 
 SANCHEZ ROBRES, MARIA EUGENIA B0336 
 MATEU MAÑA, Mª DESEMPARATS B0108 
 MARTI ALBIOL, LIDIA B0066 

 
De l'1er.Vocal:  VILLAR ARIÑO, VICENT B0426 
  ZARCO Arador, NURIA B0431 
  VIANA LAFONT, ROCIO  B0417 
  PÉREZ SÁNCHEZ, JOSÉ MARÍA B0226 
  NAVARRO CAMY, CRISTIANO B0166 
  SÁNCHEZ LAFONT, MARIA DEL PILAR  B0330 
  LÁZARO MARTÍNEZ, LAURA B0025 

 
Del 2n Vocal:  MORENO XAPA, EUSEBIO B0147 
  PRATS MARTÍNEZ MARIA CARMEN B0254 
  PRATS GALLARDO, NEREA  B0249 
  TEIXIDOR PASCUAL, JOAN B0386 
  VICENTE DE GIMÉNEZ, JAVIER B0421 
  LAFONT MARI, ALAIN B0011 
  Sorní ALÓS, FRANCISCO B0372 
    
 
TERCER. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT demo-
dificacion DE CRÈDITS NÚM 5/19 D'INCORPORACIÓ DE ROMANENTS. 
 
S'informa al ple que se sotmet a la seva consideració, un cop emès un informe favorable per la 
comissió especial de comptes i hisenda la proposta d'aprovació de l'expedient de modificació 
de crèdits nº 5/19 d'Incorporació de Romanents de crèdit, que diu així: 

 
 Vist l'estat de l'expedient que es tramita per a modificació de crèdits nº 5-2019, incoat 
mitjançant la provisió i memòria d'aquesta alcaldia que diu així: 
 
 
 
 



4 
 

 
1. º Modalitat 

 
L'expedient de modificació de crèdits nº 5/2019 del vigent Pressupost municipal adopta la 
modalitat d'incorporació de romanents de crèdits, d'acord amb el següent detall: 
 
Aplicacions de Despeses 

334 22609 ACTIVITATS CULTURALS  235 € 
338 22609 FESTEJOS POPULARS   441,65 € 
912 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES  1.134,99 € 
920 22706 CONVENIS DIPUTACION ADRECES OBRA I ALTRES  1.016,40 € 
(920 22799) 
1621 22700 RECOLLIDA DE TRASTOS, INERTS I GOSSOS  2.367,56 € 
TOTAL DESPESES  5.195,60 € 

Altes en concepte d'Ingressos 

87000 FINANÇAMENT CÀRREC ROMANENT DE TRESORERIA   5.195,60 €  

2. º Justificació 

Segons l'acord adoptat pel ple d'aquest ajuntament en sessió celebrada el 31 de gener de 2019 que 
diu així: 
 
QUART.- ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EX-
TRAJUDICIALS. 
 
S'informa de tot això en l'expedient nº1 / 19 de Reconeixement extrajudicial de Crèdits; i del 
contingut de la proposta de la Sra. Alcaldessa informe favorable de la Comissió Especial de 
Comptes, Hisenda i Patrimoni que en extracte diu així: 
 
A la vista de tot això en l'expedient incoat nº 1/19 de reconeixement extrajudicial de crèdits i 
vista la proposta formulada per la secretària interventora, que diu així: 

"En compliment de la Providencia d'Ajuntament de data 24 de gener de 2019día / mes / any, 

en la qual se sol·licitava informes amb la finalitat d'estudiar si procedeix el reconeixement 

extrajudicial dels crèdits que es cités més endavant i tenint en compte l'informe emès per mi 

en data 25 de gener sobres legislació aplicable pas a analitzar les factures: 

1. FACTURA nº 359 de data 2018.12.08 creditor JOSEFA COSTA TEJERA per CALDE-

RES PURÍSSIMA, import 2.376 €. Informar que es va disposar la despesa sense expe-

dient contractual encara que existia consignació pressupostària en l'exercici 2018 en 

l'aplicació pressupostària 338.226 09, manifesta l'alcaldessa que com és habitual per 

celebrar la festivitat de la patrona de la localitat. La factura va tenir entrada en aquest 

ajuntament el 2 de gener de 2019 i hi ha consignació pressupostària per a aquest exercici 

2019 en l'aplicació pressupostària 338 22609 FESTES. 
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2. FACTURA Nº 80-2018 de data 2018.12.10 creditor JUAN MIGUEL LLUCH NAVA-

RRO per FOCS ARTIFICIALS PURÍSSIMA, import 441,65 €. Informar. Es tracta d'un 

deute legalment adquirida que té consignació pressupostària en l'exercici d'origen, haura 

incorporar el romanent de l'aplicació pressupostària 338 226,09 FESTES. 

3. FACTURA Nº 2018EO188 de data 2018.12.27 creditor ESPAI LES PANSES, concepte 

DINAR EMPRESA import 516 €. €. Informar que es va disposar la despesa sense ex-

pedient contractual encara que existia consignació pressupostària en l'exercici 2018 en 

l'aplicació pressupostària 912 22601.Manifiesta l'alcaldessa que com és habitual per al 

menjar dels treballadors de l'ajuntament per festes nadalenques. La factura va tenir en-

trada en aquest ajuntament el 2 de gener de 2019 i hi ha consignació pressupostària per 

a aquest exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 912 22601.ATENCIONES PROTO-

COL·LÀRIES. 

4. FACTURA Nº 2018EO189 de data 2018.12.27 creditor ESPAI LES PANSES concepte 

DINAR JUBILATS import 3.250,39 €. Informar que es va disposar la despesa sense 

expedient contractual encara que existia consignació pressupostària en l'exercici 2018 

en l'aplicació pressupostària 912 22601. Manifesta l'alcaldessa que com és habitual in-

vitació a dinar nadalenc dels jubilats de la localitat. La factura va tenir entrada en aquest 

ajuntament el 2 de gener de 2019 i hi ha consignació pressupostària per a aquest exercici 

2019 en l'aplicació pressupostària 912 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES. 

5. FACTURA Nº A / 156 de data 2018.12.27 creditor JOSE MANUEL BADIA SEGA-
RRA, concepte MUNTAR I DESMUNTAR MERCAT MEDIEVAL import 894,34 €. 
Informar que es va disposar la despesa sense expedient contractual encara que existia 
consignació pressupostària en l'exercici 2018 en l'aplicació pressupostària 165 210. Ma-
nifesta l'alcaldessa que es va realitzar amb motiu de la celebració del 9 d'octubre, que 
per omissió no es va adonar de la seva contractació . La factura va tenir entrada en 
aquest ajuntament el 8 de gener de 2019 i hi ha consignació pressupostària per a aquest 
exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 165.210 ENLLUMENAT PÚBLIC. 

6. FACTURA Nº A / 155 de data 2018.12.27 creditor JOSE MANUEL BADIA SEGA-

RRA concepte MUNTAR I DESMUNTAR LLUMS NADAL import 732,05 €. Infor-

mar que es va disposar la despesa sense expedient contractual encara que existia con-

signació pressupostària en l'exercici 2018 en l'aplicació pressupostària 165 210. Mani-

festa l'alcaldessa que com és habitual es van realitzar els treballs instal·lació lluminàries 

amb motiu de les festes nadalenques, que per omissió no es va adonar de la seva con-

tractació. La factura va tenir entrada en aquest ajuntament el 8 de gener de 2019 i hi ha 

consignació pressupostària per a aquest exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 

165.210 ENLLUMENAT PÚBLIC. 

7. FACTURA Nº 1200057 de data 2018.12.31 creditor AUTOCARS HERCA, concepte 

de servei d'autocar d'anada i tornada a EXPOJOVE, import 235 €. Es tracta d'un deute 
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legalment adquirida que té consignació pressupostària en l'exercici d'origen, haura in-

corporar el romanent de l'aplicació pressupostària 334 226,09 ACTIVITATS CULTU-

RALS. 

8. FACTURA Nº 190.003 de data 2019.01.03 creditor ARTESANIA vallera SL, en con-

cepte calendaris de 2019. Es tracta d'un deute legalment adquirida que té consignació 

pressupostària en l'exercici d'origen, haura incorporar el romanent de l'aplicació pres-

supostària 912 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES . 

9. FACTURA Nº 01190001 de data 23 de gener de 2019 creditor JOSE MARIA PEREZ 

AVANÇAT, en concepte de serveis prestats com a arquitecte al mes de desembre de 

2018, per import de 1.016,40 € €. Es tracta d'un deute legalment adquirida que té con-

signació pressupostària en l'exercici d'origen, haura incorporar el romanent de l'aplica-

ció pressupostària 920 22706 CONVENIS DIPUTACION DIRECCIONS D'OBRA I 

ALTRES. 

10. FACTURA Nº 8D2413 de data 2018.12.31 creditor TETMA, VOLUMINOSOS 

DESEMBRE import 1.714,16 €, es tracta d'un deute legalment adquirida que té consig-

nació pressupostària en l'exercici d'origen, haura incorporar el romanent de l'aplicació 

pressupostària 1621 22700. Recollida de trastos i inerts. 

11. FACTURES Nº 27, 29 I 31 DE 2018 de data 31 de desembre, creditor SOS SAGUNT 

es tracta de despeses amb consignació pressupostària corresponents SERVEIS DE RE-

COLLIDA DE GOSSOS DELS MESOS D'OCTUBRE NOVEMBRE I DESEMBRE, 

la factura no s'ha emès en el termini corresponent , als 30 dies de la prestació del servei. 

Existeix crèdit en l'aplicació pressupostària d'origen 1621 22700 i haura incorporar; 

TOTAL 653,40 € AMB CÀRREC A la aplicació pressupostària 1621 22700. 

En aplicació del que estableix l'article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i en l'article 4  del 
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emet el següent, respecte a les 
factures: 

1.-FACTURA nº 359 de data 2018.12.08 creditor JOSEFA COSTA TEJERA per CAL-

DERES PURÍSSIMA, import 2.376 €. Informar que es va disposar la despesa sense 

expedient contractual encara que existia consignació pressupostària en l'exercici 2018 

en l'aplicació pressupostària 338.226 09. La factura va tenir entrada en aquest ajunta-

ment el 2 de gener de 2019 i hi ha consignació pressupostària per a aquest exercici 2019 

en l'aplicació pressupostària 338 22609 FESTES. 

3.-FACTURA nº 2018EO188 de data 2018.12.27 creditor ESPAI LES PANSES, con-

cepte DINAR EMPRESA import 516 €. €. Informar que es va disposar la despesa sense 

expedient contractual encara que existia consignació pressupostària en l'exercici 2018 
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en l'aplicació pressupostària 912 22601. La factura va tenir entrada en aquest ajunta-

ment el 2 de gener de 2019 i hi ha consignació pressupostària per a aquest exercici 2019 

en l'aplicació pressupostària 912 22601.ATENCIONES PROPTOCOLARIAS. 

4.-FACTURA nº 2018EO189 de data 2018.12.27 creditor ESPAI LES PANSES con-

cepte DINAR JUBILATS import 3.250,39 €. Informar que es va disposar la despesa 

sense expedient contractual encara que existia consignació pressupostària en l'exercici 

2018 en l'aplicació pressupostària 912 22601. La factura va tenir entrada en aquest 

ajuntament el 2 de gener de 2019 i hi ha consignació pressupostària per a aquest exercici 

2019 en l'aplicació pressupostària 912 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES. 

5.-FACTURA nº A / 156 de data 2018.12.27 creditor JOSE MANUEL BADIA SEGA-

RRA, concepte MUNTAR I DESMUNTAR MERCAT MEDIEVAL import 894,34 €. 

Informar que es va disposar la despesa sense expedient contractual encara que existia 

consignació pressupostària en l'exercici 2018 en l'aplicació pressupostària 165 210. La 

factura va tenir entrada en aquest ajuntament el 8 de gener de 2019 i hi ha consignació 

pressupostària per a aquest exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 165 210 EN-

LLUMENAT PÚBLIC. 

6.-FACTURA A / 155 de data 2018.12.27 creditor JOSE MANUEL BADIA SEGARRA 

concepte MUNTAR I DESMUNTAR LLUMS NADAL import 732,05 €. Informar que 

es va disposar la despesa sense expedient contractual encara que existia consignació 

pressupostària en l'exercici 2018 en l'aplicació pressupostària 165 210. La factura va 

tenir entrada en aquest ajuntament el 8 de gener de 2019 i hi ha consignació pressu-

postària per a aquest exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 165 210 ENLLUME-

NAT PÚBLIC. 

D'acord amb la interpretació flexible, ja que existia consignació pressupostària quan es va dis-
posar la despesa i hi ha crèdit pressupostari en l'actual exercici; és considerar anul·lable aquest 
procediment, entenent que pot ser objecte de convalidació d'acord amb l'article 52 de la LPAC: 
"Si el vici consisteix en la falta d'alguna autorització, podrà ser convalidat l'acte mitjançant 
l'atorgament de la mateixa per l'òrgan competent. 

Per al que segons el parer d'aquesta informant serà suficient la declaració de la necessitat de 
contractació de tots aquests serveis pel ple i la seva autorització i reconeixement de l'obligació 
pel mateix. 

Pel que fa a les factures: 
 

2.-FACTURA Nº 80-2018 de data 2018.12.10 creditor JUAN MIGUEL LLUCH NA-
VARRO per FOCS ARTIFICIALS PURÍSSIMA, import 441,65 €. Informar que es 
tracta d'un deute legalment adquirida que té consignació pressupostària en l'exercici 
d'origen, haura incorporar el romanent de l'aplicació pressupostària 338 22609 FES-
TES.  
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7.-FACTURA Nº 1.200.057 de data 2018.12.31 creditor AUTOCARS HERCA, con-
cepte de servei d'autocar d'anada i tornada a EXPOJOVE, import 235 €. Es tracta d'un 
deute legalment adquirida que té consignació pressupostària en l'exercici d'origen, 
haura incorporar el romanent de l'aplicació pressupostària 334 226,09 ACTIVITATS 
CULTURALS. 

8.-FACTURA Nº 190.003 de data 2019.01.03 creditor ARTESANIA vallera SL, en con-
cepte calendaris de 2019. Es tracta d'un deute legalment adquirida que té consignació 
pressupostària en l'exercici d'origen, haura incorporar el romanent de l'aplicació pres-
supostària 912 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES. 

9.-FACTURA Nº 01.190.001 de data 23 de gener de 2019 creditor JOSE MARIA PE-
REZ AVANÇAT, en concepte de serveis prestats com a arquitecte al mes de desembre 
de 2018, per import de 1.016,40 € €. Es tracta d'un deute legalment adquirida que té 
consignació pressupostària en l'exercici d'origen, haura incorporar el romanent de l'apli-
cació pressupostària 920 22706 CONVENIS DIPUTACION DIRECCIONS D'OBRA 
I ALTRES. 

10.-FACTURA 8D2413 de data 2018.12.31 creditor TETMA, VOLUMINOSOS 

DESEMBRE import 1.714,16 €, es tracta d'un deute legalment adquirida que té consig-

nació pressupostària en l'exercici d'origen, haura incorporar el romanent de l'aplicació 

pressupostària 1621 22700 . Recollida de trastos i inerts. 

11.-FACTURES 27,29 I 31 DE 2018 de data 31 de desembre, creditor SOS SAGUNT 

es tracta de despeses amb consignació pressupostària corresponents SERVEIS DE RE-

COLLIDA DE GOSSOS DELS MESOS D'OCTUBRE NOVEMBRE I DESEMBRE, 

la factura no s'ha emès en el termini corresponent, als 30 dies de la prestació del servei. 

Existeix crèdit en l'aplicació pressupostària d'origen 1621 22700 i haura incorporar; 

TOTAL 653,40 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1621 22700. 

Serà necessari tramitar l'expedient per a la incorporació de romanents, quan es liquidi 

el pressupost. Pel que dit tot això, es formula la següent: 

A) Proposar el reconeixement extrajudicial, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que 

s'indiquen i declarant la necessitat de contractació dels serveis corresponents a les factures i 

reconeixement de l'obligació segons s'indiquen a continuació:  

1.-FACTURA nº 359 de data 2018.12.08 creditor JOSEFA COSTA TEJERA per CALDERES 

PURÍSSIMA, import 2.376 €. Motivat en què com és habitual, per celebrar la festivitat de la 

patrona de la localitat. Amb càrrec a l'exercici 2019 l'aplicació pressupostària 338 22609 FES-

TES. 

3.-FACTURA nº 2018EO188 de data 2018.12.27 creditor ESPAI LES PANSES, concepte DI-

NAR EMPRESA import 516 €. €. Motivat en què com és habitual menjar dels treballadors de 

l'ajuntament per festes nadalenques. Amb càrrec a l'exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 

912 22601.ATENCIONES PROPTOCOLARIAS. 
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4.-FACTURA nº 2018EO189 de data 2018.12.27 creditor ESPAI LES PANSES concepte DI-

NAR JUBILATS import 3.250,39 €. Motivat en què com és habitual dinar nadalenc dels jubi-

lats de la localitat. Amb càrrec a l'exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 912 22601 ATEN-

CIONS PROTOCOL·LÀRIES. 

5.-FACTURA nº A / 156 de data 2018.12.27 creditor JOSE MANUEL BADIA SEGARRA, 

concepte MUNTAR I DESMUNTAR MERCAT MEDIEVAL import 894,34 €. Motivat en la 

celebració del 9 d'octubre i per omissió no es va adonar de la seva contractació. Amb càrrec a 

l'exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 165.210 ENLLUMENAT PÚBLIC. 

6.-FACTURA A / 155 de data 2018.12.27 creditor JOSE MANUEL BADIA SEGARRA con-

cepte MUNTAR I DESMUNTAR LLUMS NADAL import 732,05 €. Motivat en què com és 

habitual es van realitzar els treballs d'instal·lació lluminàries amb motiu de les festes nadalen-

ques i per omissió no es va adonar de la seva contractació. Amb càrrec a l'exercici 2019 en 

l'aplicació pressupostària 165.210 ENLLUMENAT PÚBLIC. 

B) Respecte a les factures, que s'indica a continuació haurà de tramitar el corresponent expe-

dient d'incorporació de romanents de crèdit, quan es liquidi el pressupost: 

2.- FACTURA Nº 80-2018 de data 2018.12.10 creditor JUAN MIGUEL LLUCH NAVARRO 

per FOCS ARTIFICIALS PURÍSSIMA, import 441,65 €. Informar que es tracta d'un deute 

legalment adquirida que té consignació pressupostària en l'exercici d'origen, haura incorporar 

el romanent de l'aplicació pressupostària 338 22609 FESTES. 

 7.- FACTURA Nº 1.200.057 de data 2018.12.31 creditor AUTOCARS HERCA, concepte de 

servei d'autocar d'anada i tornada a EXPOJOVE, import 235 €. Es tracta d'un deute legalment 

adquirida que té consignació pressupostària en l'exercici d'origen, haura incorporar el romanent 

de l'aplicació pressupostària 334 226,09 ACTIVITATS CULTURALS. 

8.- FACTURA Nº 190.003 de data 2019.01.03 creditor ARTESANIA vallera SL, en concepte 

calendaris de 2019. Es tracta d'un deute legalment adquirida que té consignació pressupostària 

en l'exercici d'origen, haura incorporar el romanent de l'aplicació pressupostària 912 22601 

ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES. 

9.- FACTURA Nº 01.190.001 de data 23 de gener de 2019 creditor JOSE MARIA PEREZ 

AVANÇAT, en concepte de serveis prestats com a arquitecte al mes de desembre de 2018, per 

import de 1.016,40 € €. Es tracta d'un deute legalment adquirida que té consignació pressu-

postària en l'exercici d'origen, haura incorporar el romanent de l'aplicació pressupostària 920 

22706 CONVENIS DIPUTACION DIRECCIONS D'OBRA I ALTRES. 
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10.- FACTURA Nº 8D2413 de data 2018.12.31 creditor TETMA, VOLUMINOSOS DESEM-

BRE import 1.714,16 €, es tracta d'un deute legalment adquirida que té consignació pressu-

postària en l'exercici d'origen, haura incorporar el romanent de l'aplicació pressupostària 1621 

22700. Recollida de trastos i inerts. 

11.- FACTURES 27,29 I 31 DE 2018 de data 31 de desembre, creditor SOS SAGUNT es tracta 

de despeses amb consignació pressupostària corresponents SERVEIS DE RECOLLIDA DE 

GOSSOS DELS MESOS D'OCTUBRE NOVEMBRE I DESEMBRE, la factura no s'ha emès 

en el termini corresponent, als 30 dies de la prestació del servei. Existeix crèdit en l'aplicació 

pressupostària d'origen 1621 22700 i haura incorporar; TOTAL 653,40 € AMB CÀRREC A la 

aplicació pressupostària 1621 22700. " 

A la vista de tot això aquesta alcaldia proposa a la Comissió especial de Comptes, patrimoni i 

hisenda l'adopció de l'acord següent: 

a) Reconeixement extrajudicial, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s'indi-

quen i declarant la necessitat de contractació dels serveis corresponents a les factures i 

reconeixement de l'obligació, segons s'indiquen a continuació:  

1.-FACTURA nº 359 de data 2018.12.08 creditor JOSEFA COSTA TEJERA per CAL-

DERES PURÍSSIMA, import 2.376 €. Motivat en què com és habitual, per celebrar la 

festivitat de la patrona de la localitat. Amb càrrec a l'exercici 2019 l'aplicació pressu-

postària 338 22609 FESTES. 

3.-FACTURA nº 2018EO188 de data 2018.12.27 creditor ESPAI LES PANSES, con-

cepte DINAR EMPRESA import 516 €. €. Motivat en què com és habitual menjar dels 

treballadors de l'ajuntament per festes nadalenques. Amb càrrec a l'exercici 2019 en 

l'aplicació pressupostària 912 22601.ATENCIONES PROPTOCOLARIAS. 

4.-FACTURA nº 2018EO189 de data 2018.12.27 creditor ESPAI LES PANSES con-

cepte DINAR JUBILATS import 3.250,39 €. Motivat en què com és habitual dinar na-

dalenc dels jubilats de la localitat. Amb càrrec a l'exercici 2019 en l'aplicació pressu-

postària 912 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES. 

5.-FACTURA nº A / 156 de data 2018.12.27 creditor JOSE MANUEL BADIA SEGA-

RRA, concepte MUNTAR I DESMUNTAR MERCAT MEDIEVAL import 894,34 €. 

Motivat en la celebració del 9 d'octubre i per omissió no es va adonar de la seva con-

tractació. Amb càrrec a l'exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 165.210 ENLLU-

MENAT PÚBLIC. 

6.-FACTURA A / 155 de data 2018.12.27 creditor JOSE MANUEL BADIA SEGARRA 

concepte MUNTAR I DESMUNTAR LLUMS NADAL import 732,05 €. Motivat en 

què com és habitual es van realitzar els treballs d'instal·lació lluminàries amb motiu de 

les festes nadalenques i per omissió no es va adonar de la seva contractació. Amb càrrec 

a l'exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 165.210 ENLLUMENAT PÚBLIC. 
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b) Pel que fa a les factures, que s'indica a continuació, compromís de tramitar i aprovar el 

corresponent expedient d'incorporació de romanents de crèdit, quan es liquidi el pres-

supost: 

 2.-FACTURA Nº 80-2018 de data 2018.12.10 creditor JUAN MIGUEL LLUCH NA-

VARRO per FOCS ARTIFICIALS PURÍSSIMA, import 441,65 €. Informar que es 

tracta d'un deute legalment adquirida que té consignació pressupostària en l'exercici 

d'origen, haura incorporar el romanent de l'aplicació pressupostària 338 22609 FES-

TES.  

7.-FACTURA 1.200.057 de data 2018.12.31 creditor AUTOCARS HERCA, concepte 

de servei d'autocar d'anada i tornada a EXPOJOVE, import 235 €. Es tracta d'un deute 

legalment adquirida que té consignació pressupostària en l'exercici d'origen, haura in-

corporar el romanent de l'aplicació pressupostària 334 226,09 ACTIVITATS CULTU-

RALS. 

8.-FACTURA 190.003 de data 2019.01.03 creditor ARTESANIA vallera SL, en con-

cepte calendaris de 2019. Es tracta d'un deute legalment adquirida que té consignació 

pressupostària en l'exercici d'origen, haura incorporar el romanent de l'aplicació pres-

supostària 912 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES. 

9.-FACTURA 01.190.001 de data 23 de gener de 2019 creditor JOSE MARIA PEREZ 

AVANÇAT, en concepte de serveis prestats com a arquitecte al mes de desembre de 

2018, per import de 1.016,40 € €. Es tracta d'un deute legalment adquirida que té con-

signació pressupostària en l'exercici d'origen, haura incorporar el romanent de l'aplica-

ció pressupostària 920 22706 CONVENIS DIPUTACION DIRECCIONS D'OBRA I 

ALTRES. 

10.-FACTURA 8D2413 de data 2018.12.31 creditor TETMA, VOLUMINOSOS 

DESEMBRE import 1.714,16 €, es tracta d'un deute legalment adquirida que té consig-

nació pressupostària en l'exercici d'origen, haura incorporar el romanent de l'aplicació 

pressupostària 1621 22700 . Recollida de trastos i inerts. 

11.-FACTURES 27,29 I 31 DE 2018 de data 31 de desembre, creditor SOS SAGUNT 

es tracta de despeses amb consignació pressupostària corresponents SERVEIS DE RE-

COLLIDA DE GOSSOS DELS MESOS D'OCTUBRE NOVEMBRE I DESEMBRE, 

la factura no s'ha emès en el termini corresponent, als 30 dies de la prestació del servei. 

Existeix crèdit en l'aplicació pressupostària d'origen 1621 22700 i haura incorporar; 

TOTAL 653,40 € AMB CÀRREC A la aplicació pressupostària 1621 22700. 

c) Si el romanent de tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici 2018 ho permet, 
compromís d'aprovar i incorporar els crèdits disponibles en les aplicacions pressu-
postàries de l'apartat A), per disposar de més crèdit per atendre les ATENCIONS PRO-
TOCOL·LÀRIES, I LES FESTES MUNICIPALS. 
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Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat informar favorable-
ment la proposta i sotmetre a la consideració del ple 

A la vista de tot això, de conformitat amb l'informe favorable de la Comissió Especial de Comptes, 
Hisenda i Patrimoni i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 

A. Reconeixement extrajudicial, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s'indi-

quen i declarant la necessitat de contractació dels serveis corresponents a les factures i 

reconeixement de l'obligació, segons s'indiquen a continuació:  

1.-FACTURA nº 359 de data 2018.12.08 creditor JOSEFA COSTA TEJERA per CAL-

DERES PURÍSSIMA, import 2.376 €. Motivat en què com és habitual, per celebrar la 

festivitat de la patrona de la localitat. Amb càrrec a l'exercici 2019 l'aplicació pressu-

postària 338 22609 FESTES. 

3.-FACTURA nº 2018EO188 de data 2018.12.27 creditor ESPAI LES PANSES, con-

cepte DINAR EMPRESA import 516 €. €. Motivat en què com és habitual menjar dels 

treballadors de l'ajuntament per festes nadalenques. Amb càrrec a l'exercici 2019 en 

l'aplicació pressupostària 912 22601.ATENCIONES PROPTOCOLARIAS. 

4.-FACTURA nº 2018EO189 de data 2018.12.27 creditor ESPAI LES PANSES con-

cepte DINAR JUBILATS import 3.250,39 €. Motivat en què com és habitual dinar na-

dalenc dels jubilats de la localitat. Amb càrrec a l'exercici 2019 en l'aplicació pressu-

postària 912 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES. 

5.-FACTURA nº A / 156 de data 2018.12.27 creditor JOSE MANUEL BADIA SEGA-

RRA, concepte MUNTAR I DESMUNTAR MERCAT MEDIEVAL import 894,34 €. 

Motivat en la celebració del 9 d'octubre i per omissió no es va adonar de la seva con-

tractació. Amb càrrec a l'exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 165.210 ENLLU-

MENAT PÚBLIC. 

6.-FACTURA A / 155 de data 2018.12.27 creditor JOSE MANUEL BADIA SEGARRA 

concepte MUNTAR I DESMUNTAR LLUMS NADAL import 732,05 €. Motivat en 

què com és habitual es van realitzar els treballs d'instal·lació lluminàries amb motiu de 

les festes nadalenques i per omissió no es va adonar de la seva contractació. Amb càrrec 

a l'exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 165.210 ENLLUMENAT PÚBLIC. 

B. Pel que fa a les factures, que s'indica a continuació, compromís de tramitar i aprovar el 
corresponent expedient d'incorporació de romanents de crèdit, quan es liquidi el pres-
supost: 

 2.-FACTURA Nº 80-2018 de data 2018.12.10 creditor JUAN MIGUEL LLUCH NA-
VARRO per FOCS ARTIFICIALS PURÍSSIMA, import 441,65 €. Informar que es 
tracta d'un deute legalment adquirida que té consignació pressupostària en l'exercici 
d'origen, haurà d'incorporar el romanent de l'aplicació pressupostària 338 22609 FES-
TES.  
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7.-FACTURA 1.200.057 de data 2018.12.31 creditor AUTOCARS HERCA, concepte 

de servei d'autocar d'anada i tornada a EXPOJOVE, import 235 €. Es tracta d'un deute 

legalment adquirida que té consignació pressupostària en l'exercici d'origen, haura in-

corporar el romanent de l'aplicació pressupostària 334 226,09 ACTIVITATS CULTU-

RALS. 

8.-FACTURA 190.003 de data 2019.01.03 creditor ARTESANIA vallera SL, en con-

cepte calendaris de 2019. Es tracta d'un deute legalment adquirida que té consignació 

pressupostària en l'exercici d'origen, haura incorporar el romanent de l'aplicació pres-

supostària 912 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES. 

9.-FACTURA 01.190.001 de data 23 de gener de 2019 creditor JOSE MARIA PEREZ 

AVANÇAT, en concepte de serveis prestats com a arquitecte al mes de desembre de 

2018, per import de 1.016,40 € €. Es tracta d'un deute legalment adquirida que té con-

signació pressupostària en l'exercici d'origen, haura incorporar el romanent de l'aplica-

ció pressupostària 920 22706 CONVENIS DIPUTACION DIRECCIONS D'OBRA I 

ALTRES. 

10.-FACTURA 8D2413 de data 2018.12.31 creditor TETMA, VOLUMINOSOS 

DESEMBRE import 1.714,16 €, es tracta d'un deute legalment adquirida que té consig-

nació pressupostària en l'exercici d'origen, haura incorporar el romanent de l'aplicació 

pressupostària 1621 22700 . Recollida de trastos i inerts. 

11.-FACTURES 27,29 I 31 DE 2018 de data 31 de desembre, creditor SOS SAGUNT 
es tracta de despeses amb consignació pressupostària corresponents SERVEIS DE RE-
COLLIDA DE GOSSOS DELS MESOS D'OCTUBRE NOVEMBRE I DESEMBRE, 
la factura no s'ha emès en el termini corresponent, als 30 dies de la prestació del servei. 
Existeix crèdit en l'aplicació pressupostària d'origen 1621 22700 i haura incorporar; 
TOTAL 653,40 € AMB CÀRREC A la aplicació pressupostària 1621 22700. 

 

C. Si el romanent de tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici 2018 ho permet, 
compromís d'aprovar i incorporar els crèdits disponibles en les aplicacions pressu-
postàries de l'apartat A), per disposar de més crèdit per atendre les ATENCIONS PRO-
TOCOL·LÀRIES, I LES FESTES. 

Havent-se aprovat la liquidació del pressupost de 2018 per Decret d'aquest alcaldia 
84/2019, de data 8 d'abril de 2019; i existint romanent de tresoreria per a despeses generals 
per import de 2.069.190,53 €, i emesos els informes de secretaria i intervenció correspo-
nents, no hi ha inconvenient en autoritzar l'expedient que se sol·licita, per la qual cosa es 
proposa l'adopció del següent acord: 

1) Aprovar l'expedient nº5 / 19 d'Incorporació de Romanents de crèdit, amb el següent 
detall:  

Aplicacions de Despeses 
334 22609 ACTIVITATS CULTURALS 235 € 
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338 22609 FESTEJOS POPULARS 441,65 € 
912 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES 1.134,99 € 
920 22706 CONVENIS DIPUTACION ADRECES OBRA I ALTRES 1.016,40 € (920 
22799) 
1621 22700 RECOLLIDA DE TRASTOS, INERTS I GOSSOS 2.367,56 € 
TOTAL DESPESES 5.195,60 € 

Altes en concepte d'Ingressos 

87000 FINANÇAMENT CÀRREC ROMANENT DE TRESORERIA   5.195,60 €  

2) Traslladar el present a la comissió especial de comptes i hisenda als efectes oportuns. 
A la vista de tot això s'acorda per unanimitat: 
 

1) Aprovar l'expedient nº5 / 19 d'Incorporació de Romanents de crèdit, amb el següent 
detall:  

Aplicacions de Despeses 
334 22609 ACTIVITATS CULTURALS  235 € 
338 22609 FESTEJOS POPULARS  441,65 € 
912 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES  1.134,99 € 
920 22706 CONVENIS DIPUTACION ADRECES OBRA I ALTRES  1.016,40 €  
(920 22799) 
1621 22700 RECOLLIDA DE TRASTOS, INERTS I GOSSOS  2.367,56 € 
TOTAL DESPESES  5.195,60 € 
 
Altes en concepte d'Ingressos 
87000 FINANÇAMENT CÀRREC ROMANENT DE TRESORERIA  5.195,60 €  
  

2) Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent. 
 

 
I sense més assumptes que tractar s'aixeca la sessió per la Sra. Alcaldessa, sent les: 20'25 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 17 de maig de 2019 

 
 

 Vist i plau  
L'ALCALDESSA  SECRETÀRIA -INTERVENTORA 
 
 
 
 
Maite Pérez Furió   Amparo Ferrandis Prats 


