ACTA DE SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT PLE
Nº 11/2011
LLOC
DATA
HORA
CARÀCTER DE LA SESSIÓ
Nº DE SESSIÓ / EXPEDIENT

Saló de Sessions de la Casa Consistorial
29 de novembre de 2011
13:35
EXTRAORDINÀRIA
11/2011 - Expedient 104/2011

ASSISTENTS
Sra. Raquel Calatayud Bataller
Sra. Isabel Sampío Pons
Concejals assistents
Sr. Ramón Fuentes Pérez
Sra. Neus Calatayud Semper
Sr. Francisco Giner Monzó
No assisteixen
Sr. Juan Luna Tormo
Sra. Elisabet García Marzal
Secretària-Interventora Sra. Trinidad Gil Garrigues
Presidenta

Al lloc, data i hora esmentades, es reuneixen, sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa, els Sr. Concejals indicats, amb objecte de celebrar sessió de Ple per a la
qual han estat convocats en temps i forma reglamentaris.
Assisteix la Secretària-Interventora d’Administració Local adscrita al Servei
d’Assistència de l’Excma. Diputació Provincial de València, per a estendre acta de la
sessió i donar, durant la sessió, l’assessorament legal preceptiu.
Una volta declarada oberta la sessió per la Presidència, es passa a l’estudi i
acord dels assumptes consignats a l’Ordre del Dia, que s’esmenta tot seguit:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE DATA 25 D’OCTUBRE
DE 2011 (Nº 10/2011)
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada por l’Ajuntament Ple, de data 25
d’octubre de 2011 (Nº 10/2011), s’aprova per unanimitat.
2. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA Nº 16/2011 PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS
PER MAJORS INGRESSOS I TRANSFERÈNCIA ENTRE PARTIDES DE DIFERENT
ÀREA DE DESPESA (EXP. 105/2011)
Llegida la proposta d'acord de l'Alcaldia sobre l'assumpte de l'orde del dia indicat en
l'encapçalament, que diu literalment el següent:

“Atesa l'existència de despeses que no poden traslladar-se a l'exercici següent sense
perjudici per als interessos corporatius i no existint en el pressupost vigent crèdits adequats i
suficients per atendre-les, es considera necessari procedir a la tramitació i aprovació de l'oportú
expedient de modificació pressupostària.
Atés que en l'estat d'execució d'ingressos del pressupost corrent a aquesta data, en
les partides 116,290, 309, 313, 321, 322, 392, 399, i 550, corresponents a l'impost increment
valor dels terrenys de naturalesa urbana, impost sobre construccions , instal·lacions i obres,
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cementeri municipal, piscina municipal, llicència urbanística, llicència de primera ocupació,
recàrrec període executiu, altres recursos diversos, concessions administratives, hi ha
ingressos superiors que les quantitats pressupostades i que resta de les partides d'ingressos
previstos s’efectuen amb normalitat:

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOSTAT

RECAPTAT

116

Increment valor terrenys

500,00

1.266,08

290

Impost construccions

700,00

1.350,56

309

Cementeri

1.350,00

2.078,80

313

Piscina municipal

2.200,00

2.878,90

321

Llicència urbanística

300,00

1.013,92

322

Llicència primera ocupació

100,00

200,98

392

Recàrrec període executiu

100,00

582,03

399

Altres recursos diversos

100,00

536,92

550

Concessions administratives

2.400,00

3.570,00

Així mateix, es fa necessari efectuar en el pressupost de despeses una transferència
entre partides de diferent àrea de despesa, no compromeses. En la partida 9.230 “dietes
membres de la corporació”
hi ha una consignació pressupostària de 600,00 €, no
compromesos, per la qual cosa és necessària la transferència a la partida 1.227.06 de la
quantitat de 112,84 € per al pagament d'honoraris per la direcció tècnica dels projectes dels
plans provincials.
Aquesta Alcaldia eleva a l'Ajuntament la següent proposta d'Acord:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de crèdits de suplements per ingressos
superiors de les següents aplicacions pressupostàries de despeses que a continuació es
detallen:
CRÉDITOS MODIFICADOS
Modalidad

Partida

Suplement
de crèdito

INTEGRACIÓ
1.622.01 PAISATJÍSTICA PARC
SANT JOSEP

Suplement
de crèdito

Denominación

HONORARIS
TÈCNICA
1.227.06 DIRECCIÓ
PROJECTES PP

TOTAL EUROS

FINANCIACIÓN
Importe
1.353,47

4.374,72

Partida

Concepto

116
290

Majors Ingressos I.Valor terrenys
I.Construccions instal·laciones i
obra

290

Majors ingressos ICO

309

Cementeri

313

Piscina Municipal

321
322

Majors ingressos llicència
urbanística
Llicència de primera ocupació

392
399
550

Majors Ingressos recàrrec p. exec.
Altres recursos diversos
Concessions administratives

5.728,19 TOTAL EUROS

Importe
766,08
587,39
63,17
728,80
678,90
713,92
100,98
482,03
436,92
1.170,00
5.728,19

Segon. Aprovar inicialment la modificació dels crèdits per transferència entre partides
de distinta àrea de despesa, no compromeses de les següents aplicacions pressupostàries de
despeses que es detallen tot seguit:
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Modalitat
Transferència
crèdits positiva

CRÈDITS MODIFICATS
Partida
Denominació
de

1.227.06 TREBALLS TÈCNICS
TOTAL EUROS

Importe
112,84
112,84

Partida
9.230

FINANCIACIÓ
Concepte
Transferència de crèdit negativa,
crèdits no compromesos
TOTAL EUROS

Import
112,84
112,84

Sotmetre l'expedient a exposició pública per un termini de quinze dies hàbils, per mitjà
d'inserció d'anuncis en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i publicació en el Butlletí Oficial de la
província a l'efecte de reclamacions.
Tercer. En el cas que no es formulen reclamacions, l'expedient quedarà definitivament
aprovat sense necessitat d’un nou acord d’aprovacoió expressa.
Quart. Trametre una còpia d’aquest acord a la Delegació d'Hisenda i a la Conselleria
d'Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana, perquè en prenguen coneixement als
efectes oportuns.”

No se susciten objeccions o oposicions a l'acord proposat, per la qual cosa es
considera aprovat per unanimitat de tots els membres de l'Ajuntament presents.
No havent-hi més assumptes que tractar, la Sra. Presidenta alça la sessió, sent
les tretze hores i cinquanta minuts, de tot el qual s'estén la present acta autoritzada
amb les signatures de la Sra. Alcaldessa i de la secretària que certifica.
Vist i plau
L'ALCALDESSA

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Raquel Calatayud Bataller

Trinidad Gil Garrigues
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