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ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessió 11/2019, de 6 de juny)

Sessió núm. 10/2019

Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Caràcter: ordinari

Data: 2 de març de 2019

Hora: 20.00

Lloc: saló de plens de l'Ajuntament

President: Antonio Gónzalez Rodríguez (grup socialista)

Grup municipal socialista

Andrés López Herreros

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Davinia Calatayud Sebastià

Pau Bosch Alepuz

Josefa Pastor Ramón

Grup municipal Compromís per Almussafes

Carles Grancha Bosch

Alejandro Barea Quintairos

Lourdes Moreno Blay

Esther Villajos Girona 

Grup municipal del Partit Popular

Rafael Beltrán Domenech

Excusa la seua assistència. Josep Contell Carbonell, de Compromís per Almussafes

Secretària: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventora municipal accidental: Belisa Clerigues Ferris
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ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTÒRIA

 1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. Aprovar l’acta de
la sessió  extraordinària 6/2019,  de  2 d'abril,  de  la  sessió  ordinària  7/2019,  de  4
d'abril, i de la sessió extraordinària 8/2019, de 11 d'abril

 2.  SECRETARIA.  Proposta  pròrroga  contracte  administratiu  especial  per  a
l'explotació i manteniment del bar ubicat en l'edifici de la Llar dels Jubilats (Exp.
SEC/cma/012-2010) 82.3 ROF

 3. SECRETARIA. Proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball -82.3
ROF

 4. INTERVENCIÓ. Proposta d'aprovació de modificació de crèdits extraordinàris
núm. 2/2019 (82.3 ROF)

 5. INTERVENCIÓ. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdits extraordinàris
núm. 3/2019 (82.3 ROF)

 6. TRESORERÍA.  Dació  de  compte  de  l'estat  de  la  Tresorería  municipal,
corresponent al primer trimestre de 2019

 7. DESPATX EXTRAORDINARI

7.1 INTERVENCIÓ. Dació de comptes de l'estat d'execució del pressupost a
31 de març de 2019

7.2. INTERVENCIÓ.  Dació  de  comptes  del  període  mitjà  de  pagament,
corresponent al primer trimestre de 2019

7.3.  INTERVENCIÓ.  Dació  de  comptes de  l'informe de  morositat   (Llei
15/2010)- corresponent al primer trimestre de 2019

CONTROL I FISCALITZACIÓ

 8. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar  compte dels decrets d'Alcaldia des
del 781/2019 fins el 1023/2019

 9. PRECS

10. PREGUNTES
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PART RESOLUTÒRIA

 1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. Aprovar l’acta de
la sessió  extraordinària 6/2019,  de  2 d'abril,  de  la  sessió  ordinària  7/2019,  de  4
d'abril, i de la sessió extraordinària 8/2019, de 11 d'abril

Es procedix  a  donar  compte de  l'esborrany  de  l'acta de  la sessió extraordinària
6/2019, de 2 d'abril.

Se  sotmet  a  votació  ordinària  i  s'aprova amb onze  vots  a  favor (Voten a  favor:
Antonio González Rodríguez, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino
Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor
Ramón, Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay i
Rafael Beltrán Domenech); i una abstenció de Esther Villajos Girona.

Es procedix a donar compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària 7/2019, de
4 d'abril.

Per part de Lourdes Moreno Blay se sol·licita rectificació de l'acta en valencià, en el
punt de precs i preguntes no figura a diferència de l'acta en valencià qui la formula.
Així, en la versió de l'acta en valencià, s'afig: 

«12. PRECS

-Loudes Moreno Blay, de Compromís per Almussafes, planteja quatre precs:»

Se sotmet a votació ordinària amb la rectificació efectuada i s'aprova per unanimitat
dels dotze membres presents (Antonio González Rodríguez, Andrés López Herreros,
Francisca Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes,  Davinia Calatayud Sebastià,  Pau
Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón,  Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro Barea
Quintairos, Lourdes  Moreno  Blay, Esther  Villajos  Girona i Rafael  Beltrán
Domenech).

Es procedix  a  donar  compte de  l'esborrany  de  l'acta de  la sessió extraordinària
8/2019, de  11 d'abril.  Se sotmet  a votació ordinària i s'aprova per unanimitat dels
dotze  membres  presents  (Antonio  González Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,
Francisca Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes,  Davinia Calatayud Sebastià,  Pau
Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón,  Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro Barea
Quintairos, Lourdes  Moreno  Blay, Esther  Villajos  Girona i Rafael  Beltrán
Domenech).

----------------------------------------------------------
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 2.  SECRETARIA.  Proposta  pròrroga  contracte  administratiu  especial  per  a
l'explotació i manteniment del bar ubicat en l'edifici de la Llar dels Jubilats (Exp.
SEC/cma/012-2010) 82.3 ROF

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa  de  Govern,  Règim Interior,  Personal,  Contractació,  Participació  i
Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el dia 30 d'abril de 2019, per tant
després  de la  convocatòria  d'esta  sessió plenària;  per  tant  se  sotmet  a  votació  la
ratificació de la seua inclusió, s'aprova per unanimitat dels dotze membres presents
(Antonio  González Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,
Faustino Manzano Fuentes,  Davinia Calatayud Sebastià,  Pau Bosch Alepuz,  Josefa
Pastor Ramón, Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno
Blay, Esther Villajos Girona i Rafael Beltrán Domenech). 

No es promou debat. 

Se sotmet el fons  de l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els següents
acords per unanimitat dels dotze membres presents (Antonio  González Rodríguez,
Andrés López Herreros,  Francisca Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes,  Davinia
Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Josefa Pastor Ramón, Carles Grancha Bosch,
Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Esther Villajos Girona i Rafael
Beltrán Domenech).

En relació amb l'expedient SEC/cma/012-2010, contracte administratiu especial per
a l'explotació i manteniment del bar ubicat en l'edifici de la Llar dels Jubilats i per a procedir
a la pròrroga del mateix, s'indica el següent:

Antecedents de fet

1. L'esmentat contracte es va adjudicar provisionalment a la Sra. Ana Albertos
Lorite, pel Ple de l'Ajuntament, en sessió del 26 de juliol de 2010, habilitant a l'Alcaldia en
el  mateix  acord  per  a  adjudicar  definitivament  el  contracte  una  vegada  es  presentara  la
documentació requerida.

2. L'Alcalde, fent ús de l'habilitació realitzada pel Ple i una vegada complit el
requeriment de documentació per part de la interessada, va resoldre l'adjudicació definitiva
en favor de la Sra. Ana Albertos Lorite per Resolució d'esta Alcaldia núm. 1752, de data 8
d'agost de 2010.

3. El contracte  fue formalitzat en document administratiu entre les parts el 9
d'agost de 2010, començant a contar la duració del contracte des d'eixe mateix dia.
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4. En la sessió plenària celebrada el 3 de maig de 2018 es va adoptar acuerdo
per a prorrogar el contracte que ens ocupa pel període comprés entre el 9 d'agost de 2018 i el
8 d'agost de 2019.

5. Hi ha informe de l'Enginyer Tècnic Industrial Municipal, de data 15 d'abril
de 2019 en el que es manifesta que l'adjudicatària complix amb les condicions tècniques del
contracte de manera satisfactòria.

6. Hi ha els  corresponents informes jurídic i  d'intervenció en l'expedient,  el
segon d'ells condicionat a l'acreditació que es complix amb el pagament de les mensualitats.

7. Es comunica per part del Departament de Tresoreria, que l'adjudicatària es
troba en l'actualitat al dia en el pagament de les mensualitats del contracte que ens ocupa.

8. No obstant  això,  figurant  en  l'expedient  que  l'últim ingrés efectuat  és  el
corresponent  al  mes  de  febrer,  l'adopció  de  l'acord  que  al  seu  dia  s'adopte  quedarà
condicionat que s'efectue l'ingrés corresponent al mes de març abans de la celebració del Ple,
tot això de conformitat amb el que establix el Plec de clàusules administratives particulars.

Fonaments de dret

1. El  contracte  administratiu  especial,  com a forma  que  s'ha  utilitzat  per  a
l'adjudicació d'este contracte, apareix regulada en:

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP).

No  obstant  la  legislació  mencionada,  en  virtut  dels  establit  en  la  Disposició
transitòria primera del Text refós, segons el qual  “els expedients de contractació iniciats
abans  de  l'entrada  en  vigor  d'esta  llei  es  regiran  per  la  normativa  anterior.  (...)”, la
legislació aplicable al cas que ens ocupa ve determinada per la Llei 30/2007, de 30 d'octubre,
de Contractes del Sector Públic.

2. El  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  que  regixen  el  contracte
contempla  en  la  clàusula  novena,  referida  a  la  duració  del  contracte  i  el  seu  termini
d'execució el següent: “La duració del present contracte serà d'un any, des de la data que

s'establisca en el document de formalització. Transcorreguda la mateixa, el contracte podrà ser
prorrogat de mutu acord, de forma expressa i abans de la finalització del mateix, per períodes

anuals, fins a un màxim de deu anys, inclosa la duració inicial.
L'acord  de  pròrroga  haurà  d'acordar-se,  per  l'òrgan  de  contractació,  amb  una

antelació mínima de tres mesos respecte de la finalització del contracte.”
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3. Per la seua banda, la clàusula 23.12 establix, referit al pagament del cànon, que “els
venciments mensuals s'abonaran dins dels trenta dies hàbils següents al respectiu venciment

mensual, comptat de data a data des de la de formalització del contracte.”

4. Pel que es referix a l'òrgan competent per a l'adopció de l'acord que ens ocupa, en
virtut del que disposa la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes de Sector Públic, esta correspon al Ple, al tindre el contracte una duració superior a
quatre anys.

Per  tot  l'anteriorment  exposat,  el  Ple  de  la  Corporació,  en  tant  que  òrgan  de
contractació, adopta l'ACORD següent:

PRIMER.-  Prorrogar  el  contracte  administratiu  especial  per  a  l'explotació  i
manteniment  del  Bar  ubicat  en l'edifici  de la  Llar  dels  Jubilats,  adjudicat  a  la  Sra.  Ana
Alberto Lorite, pel període comprés entre el 9 d'agost de 2019 al 8 d'agost de 2020.

SEGON. Comunicar el present acord a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament per al seu
coneixement i efectes oportuns.

TERCER.- Notificar el present acord a la interessada, amb indicació expressa dels
recursos que resulten procedents.

--------------------------------------------------------

 3. SECRETARIA. Proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball -82.3
ROF

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa  de  Govern,  Règim Interior,  Personal,  Contractació,  Participació  i
Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el dia 30 d'abril de 2019, per tant
després  de la  convocatòria  d'esta  sessió plenària;  per  tant  se  sotmet  a  votació  la
ratificació de la seua inclusió, amb resultat d'unanimitat dels dotze membres presents
(Antonio  González Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,
Faustino Manzano Fuentes,  Davinia Calatayud Sebastià,  Pau Bosch Alepuz,  Josefa
Pastor Ramón, Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno
Blay, Esther Villajos Girona i Rafael Beltrán Domenech).

Es  promou debat  i  es  produïxen  les  intervencions  resumides  a  continuació,  amb
caràcter  d'índex  per  a  seguiment  de  la  gravació  sonora  que,  com  a  document
electrònic i com a diari de sessions forma part de l'acta (art. 89 y 90 ROM):
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Lourdes  Moreno  Blay,  actuant  com  a  portaveu  del  grup  municipal
Compromís  per  Almussafes,  diu  que  la  proposta  de  modificació  de  la
modificació  de  la  RPT  no  arreplega  totes  les  aprovades  en  la  mesa  de
negociació en què es va consensuar també la proposta de modificació de la
Policia Local.

El Sr. alcalde , aclarix que és més complexa la modificació ela RPT de la
Policia Local que la de l'operador informàtic,  manifestant que en la major
brevetat possible es farà.

Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech,  portaveu  del  grup  municipal  popular,
considera, que en estos moments que ens trobem en període electoral,  dos
coses tan importants, com són la modificació de crèdits i la modificació de
RPT, haurien de posposar-se a la constitució de la nova corporació.

Antonio González Rodríguez, alcalde, tanca el debat, responent al portaveu
del PP que no es pot paralitzar el funcionament municipal.

Acabat  el  debat  se  sotmet l'assumpte al  Ple  en  votació ordinària  i s'adopten els
següents acords amb set  vots a favor  dels integrants  del  grup socialista (Voten a
favor:  Antonio  González Rodríguez,  Andrés López Herreros,  Francisca Oliver Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, i Josefa
Pastor  Ramón)  i  cinc  abstencions  del  grup  Compromís  per  Almussafes (Carles
Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay i Esther Villajos
Girona) i del grup popular, Rafael Beltrán Domenech.

En 2017 es va efectuar procés de selecció d'un Operador Informàtic per a l'execució d'un 
programa de caràcter temporal, amb una duració de tres anys, nomenant interinament la 
persona que va aprovar al setembre de 2017,mediante resolució de l'alcaldia en què s'establia
la dependència d'Alcaldia i Secretaria.

Des de la data indicada s'han atribuït al referit  lloc una sèrie de funcions que es considera
que han de tindre un caràcter permanent per a l'organització, entre estes funcions es troben
algunes que actualment té externalitzades l'Ajuntament i que ascendixen a un cost anual de
48.454,10 euros (web, app), resultant molt mes avantatjós que es presten amb mitjans propis
el cost del qual ascendiria a uns 651 euros anuals.

Valorades per tant les necessitats de l'organització i els costos indicats, s'estima que han de
prestar-se internament, màximament quan comptem en l'actual relació de llocs de treball de
l'Ajuntament amb un  lloc vacant, dotat pressupostàriament, en l'àrea de tecnologies de la
informació i comunicacions les funcions del qual poden ser definides de tal manera que se
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satisfacen les necessitats manifestades sense acudir a la creació d'un altre lloc de treball, per
la qual cosa es planteja la seua modificació quant a la dependència orgànica que passarà a
gabinet d'alcaldia i amb l'atribució de les funcions que es detallen.

Pels motius assenyalats es planteja la modificació de la RPT , amb el detall següent:

Lloc número  130,  Operador  Informàtic,  grup  B,  CD22,  CE20,  dependència  orgànica
Alcaldia. Funcions: 

• Atenció, resolució i seguiment de les incidències derivades de l'Alcaldia, en 
l'àmbit de la seua competència.

• Desenrotllament de l'apartat web de l'Ajuntament. Creació d'una pàgina web
completa que agrupe tots els departaments que operen dins de l'Ajuntament,
dividida en els mòduls i submòduls corresponents i necessaris en cada àrea,
així com el compliment de l'adaptabilitat als diferents dispositius electrònics
per a la seua visualització, protecció de dades, transparència, accessibilitat i
idiomes.Manteniment integral de la pàgina web i de les aplicacions per a
dispositius mòbils que el propi departament desenrotlle.

• Desenrotllament  d'una  aplicació  per  a  dispositius  mòbils  (smartphones,
tauletes  tàctils,  etc…)  en  la  que  es  contemple  d'una  banda,  un  apartat
informatiu i d'un altre, un apartat de participació i comunicació d'incidències
per part dels usuaris/as que instal·len la dita aplicació en els seus dispositius
mòbils.

• Implementació de plantilles de resposta ràpida per a l'aplicació mòbil amb
l'objectiu que el seu funcionament siga total les 24 hores els set dies de la
setmana i totes les incidències es filtren de forma adequada fins a arribar al
departament que haja de fer-se càrrec.

• Implementació dels diferents mòduls de la pàgina web en coordinació amb
el departament de Comunicació.

• Coordinació amb els responsables de tots els departaments per a mantindre
organitzat  i  actualitzat  el  contingut  de  la  pàgina  web  en  matèria  de
documentació.

• En  col·laboració  amb  altres  departaments,  la  implementació  de  noves
ferramentes  que  substituïsquen  a  les  anteriors,  que  hagen  pogut  quedar
obsoletes tant per la seua estructura com pel seu contingut.

• Elaboració de manuals intuïtius i interactius per a una comprensió fàcil  i
ràpida de les aplicacions i ferramentes desenrotllades en matèria d'I+D'i.

• Elaboració de mapes interactius en què es  registren totes les activitats en
matèria  de  manteniment  i  neteja,  així  com  un  inventari  de  béns  de  la
corporació, flora, senyalització, etc…

• Formació als usuaris com al personal de l'Ajuntament en l'ús d'aplicacions
desenrotllades en matèria d'I+D'i.

• Control i proposta de compra de consumibles, equips informàtics, així com
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de qualsevol útil que per naturalesa siga de la seua competència.
• Qualsevol  altre  Tipus de tasca  afí a  la  categoria  del  lloc i   que resulten

necessàries i proporcionades per raons del servici.
 

En  l'organigrama s'incorpora  el  lloc  en  el  gabinet  d'Alcaldia,  suprimint-ho  de  l'àrea  de
Tecnologies de la Informació i Comunicacions.

-----------------------------------------------------

 4. INTERVENCIÓ. Proposta d'aprovació de modificació de crèdits extraordinàris
núm. 2/2019 (82.3 ROF)

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa de Comptes, Hisenda, Treball i Desenvolupament, Economia i Indústria,
en sessió ordinària  celebrada  el  dia  30 d'abril de  2019,  per  tant  després  de  la
convocatòria d'esta sessió plenària; per tant se sotmet a votació la ratificació de la
seua  inclusió,amb  resultat  a  favor  per unanimitat  dels  dotze  membres  presents
(Antonio  González Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,
Faustino Manzano Fuentes,  Davinia Calatayud Sebastià,  Pau Bosch Alepuz,  Josefa
Pastor Ramón, Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno
Blay, Esther Villajos Girona i Rafael Beltrán Domenech).

No es promou debat

Se sotmet el fons  de l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els següents
acords amb set  vots  a  favor  dels  integrants  del  grup  socialista (Voten a  favor:
Antonio González Rodríguez, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino
Manzano Fuentes,  Davinia Calatayud Sebastià,  Pau Bosch Alepuz i Josefa Pastor
Ramón) i  cinc abstencions  del  grup Compromís  per  Almussafes (Carles  Grancha
Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay i Esther Villajos Girona) i
del grup popular, Rafael Beltrán Domenech.

Vista la proposta del Regidor d'Esports sobre modificació de crèdit per a la creació
d'una  subva  véncer  nominativa  a  favor  de  la  Fundació  de  Pilota  Valenciana,  amb  NIF
G98961311,  per  un  import  de  5.000’00  euros  per  al  desenvolupament  de  les  activitats
pròpies de l'entitat.

Vist l'informe tècnic del Director de l'àrea d'Esports, Cultura, Educació i Joventut de
data 8 d'abril de 2019.

El Ple de la Corporació adopta l'acord següent:
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1.- Crear la següent línia de subva véncer nominativa a favor de la Fundació de
Pilota Valenciana, amb NIF G98961311:

CODI LÍNIA BENEFICIARI FINALITAT QUANTIA

3410-2-48200 FUNDACIÓ  PILOTA
VALENCIANA

PROMOCIÓ  I  ACTIVITAT
ESPORT

5.000’00

2.-  El  finançament  es  correspon  amb  la  disminució  del  crèdit  disponible  en  la
següent aplicació pressupostària:

3410-22609 “Promoció i foment de l'esport. Activitats culturals i esportives”  5.000’00 €

3.- Expose's al públic en els termes legalment establits.

Almussafes, a la data de la firma.

-----------------------------------------------------

 5. INTERVENCIÓ. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdits extraordinàris
núm. 3/2019 (82.3 ROF)

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa de Comptes, Hisenda, Treball i Desenvolupament, Economia i Indústria,
en sessió ordinària  celebrada  el  dia  30 d'abril de  2019,  per  tant  després  de  la
convocatòria d'esta sessió plenària; per tant se sotmet a votació la ratificació de la
seua  inclusió,amb  resultat  a  favor  per unanimitat  dels  dotze  membres  presents
(Antonio  González Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,
Faustino Manzano Fuentes,  Davinia Calatayud Sebastià,  Pau Bosch Alepuz,  Josefa
Pastor Ramón, Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno
Blay, Esther Villajos Girona i Rafael Beltrán Domenech).

No es promou debat

Se sotmet el fons  de l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els següents
acords amb set  vots  a  favor  dels  integrants  del  grup  socialista (Voten a  favor:
Antonio González Rodríguez, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino
Manzano Fuentes,  Davinia Calatayud Sebastià,  Pau Bosch Alepuz i Josefa Pastor
Ramón) i  cinc abstencions  del  grup Compromís  per  Almussafes (Carles  Grancha
Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay i Esther Villajos Girona) i
del grup popular, Rafael Beltrán Domenech.
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Vista la proposta del Regidor d'Esports sobre modificació de crèdit per a la creació d'una
subvenció nominativa a favor de la Federació de Pilota Valenciana, amb NIF G46374351,
per un import de 2.000’00 euros per al desenrotllament de les activitats pròpies de l'entitat.

Vist l'informe tècnic del Director de l'àrea d'Esports, Cultura, Educació i Joventut de
data 8 d'abril de 2019.

El Ple de la Corporació adopta l'acord següent:

1.- Crear la següent línia de subvenció nominativa a favor de la Federació de Pilota
Valenciana, amb NIF G46374351:

CODIGO
LINEA

BENEFICIARIO FINALIDAD CUANT
IA

3410-3-
48200

FEDERACIÓN  PILOTA
VALENCIANA

PROMOCIÓN  Y  ACTIVIDAD
DEPORTE

2.000’00

2.-  El  finançament  es  correspon  amb  la  disminució  del  crèdit  disponible  en  la
següent aplicació pressupostària:

3410-22609 “Promoció i foment de l'esport. Activitats culturals i esportives”  2.000’00 €

3.- Expose's al públic en els termes legalment establits.

-----------------------------------------------------

 6. TRESORERÍA.  Dació  de  compte  de  l'estat  de  la  Tresorería  municipal,
corresponent al primer trimestre de 2019

Es  procedix  a  donar  compte de  l'assumpte  de  referència.  La  corporació  queda
assabentada.

D'acord amb allò que s'ha disposat per la base octava de les d'execució del pressupost per a
2019  es  dóna  compte  de  la  situació  de  la  tresoreria  municipal  corresponent  al  primer
trimestre de 2019.

Existències a 1 de gener de 2019

a) Bancs i caixa municipal 9.285.541,81

b)Bestretes de caixa fixa (pendents de tancar) 0,00

c) Pagaments a justificar (pendents de justificació) 0,00

d) Caixa en formalització 0,00

e) Valors 873.028,73
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Cobraments des d'1 de gener fins a 31 de març de 2019

f)Per cobraments de bestretes de caixa fixa 2.950,00

g) Per cobraments de pagaments a justificar 1.950,00

h) Per cobraments pressupostaris i no pressupostaris 5.932.188,78

i) Per cobraments en formalització 991.517,78

j) Per cobraments en valors 32.773,00

Pagaments des d'1 de gener fins a 31 de març de 2019

k)Per pagaments de bestretes de caixa fixa 0,00

l) Per pagaments de pagaments a justificar 0,00

m) Per pagaments pressupostaris i no pressupostaris 9.133.953,87

n) Per pagaments en formalització 991.517,78

ñ) Per pagaments en valors 16.369,66

Existències a 31 de març de 2019

o) Bancs i caixa municipal (a+h-m) 6.083.776,72

p) Bestretes de caixa fixa (pendents de tancar) (b+f-k) 2.950,00

q) Pagaments a justificar (pendents de justificació) (c+g-l) 1.950,00

r) Caixa en formalització (d+i-n) 0,00

s) Valors (e+j-ñ) 889.432,07

-----------------------------------------------------

 7. DESPATX EXTRAORDINARI

7.1 INTERVENCIÓ. Dació de comptes de l'estat d'execució del pressupost a 31 de
març de 2019

En votació ordinària es vota la inclusió d'este assumpte en l'orde del dia. S'aprova per
unanimitat 

Es  procedix  a  donar  compte  de l'assumpte  de  referència.  La  corporació  queda
assabentada.

A tenor d'allò que s'ha disposat per les Bases d'Execució del pressupost se n�adona
de l'estat d'execució referit a 31 de març de 2019, i el resum del qual és el següent:

INGRESSOS

CAPITOLS PREV.INICIA
L

MODIFICACI
ONS

PREV.DE
FINITIVA(
1)

DRETS 
RECONEGUTS(2)

% 2/1 COBRAMEN
TS(3)

% 3/1
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1.- 

IMPOSTOS 

DIRECTES

11.670.000’00 0,00 11.670.00

0’00

1.011.470’82 8% 628.884’96 5%

2.- 

IMPOSTOS 

INDIRECTES

150.000’00 0,00 150.000’0

0

34.086’39 22% 34.086’39 22%

3.- TAXES I 

ALTRES 

INGRESOS

1.731.460’00 0,00 1.731.460’

00

486.735’39 28% 283.961’18 16%

4.- 

TRANSFERE

NCIES 

CORRENTS

2.413.540’00 71.462’81 2.485.002’

81

631.741’84 25% 491.701’84 19%

5.- 

INGRESSOS 

PATRIMONIA

LS

85.000’00 0,00 85.000’00 16.883’26 19% 11.592’03 13%

6.- 

ENAJENACI

O 

D'INVERSIO

NS REALS

0’00 0,00 0’00 0’00 -% 0’00 -%

7.- 

TRANSFERE

NCIES DE 

CAPITAL

0’00 99.762’28 99.762’28 35.714’86 35% 35.714’86 35%

8.- ACTIUS 

FINANCERS

50.000’00 3.996.684’20 4.046.684’

20

4.900’00 0% 900’00 0%

9.- PASIUS 

FINANCERS

0’00 0,00 0’00 0’00 -% 0’00 -%

TOTAL 16.100.000’0

0

4.167.909’29 20.267.90

9’29

2.221.470’06 10% 1.486.841’26 70%

DESPESES

CAPITOLS CRED.INICIA
L

MODIFICACI
ONS

CRED.DE
FINITIU(1)

OBLIG.RECONEG
UDES(2)

% 2/1 PAGAMENTS
(3)

% 3/1

1.- 

DESPESES 

DE 

PERSONAL

5.999.806’09 664.466’75 6.664.272’

84

1.542.564’91 23% 1.542.564’91 23%

2.- 

DESPESES 

EN BENS 

CORRENTS I

SER.

6.105.099’58 -285.791’51 5.819.308’

07

606.409’30 10% 590.920’02 10%

3.- 

INTERESOS 

DEL DEUTE

60.000’00 0’00 60.000’00 9.710’11 16% 9.710’11 16%

4.- 

TRANSFERE

NCIES 

CORRENTS

2.068.416’00 333.390’20 2.401.806’

20

418.281’86 17% 411.171’31 17%

6.- 

INVERSIONE

S REALS

1.100.300’30 3.455.843’85 4.556.144’

15

423.661’10 9% 385.978’78 8%

7.- 

TRANSFERE

NCIES DE 

66.100’00 0,00 66.100’00 1.255’00 1% 1.255’00 1%
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CAPITAL

8.- ACTIUS 

FINANCERS

50.000’00 0,00 50.000’00 4.900’00 9% 2.400’00 4%

9.- PASIUS 

FINANCERS

650.278’03 0,00 650.278’0

3

0’00 0% 0’00 0%

TOTAL 16.100.000’00 4.167.909’29 20.267.90

9’29

3.006.782’28 14% 2.944.000’13 14%

-----------------------------------------------------

7.2. INTERVENCIÓ. Dació de comptes del període mitjà de pagament, corresponent
al primer trimestre de 2019

En votació ordinària es vota la inclusió d'este assumpte en l'orde del dia. S'aprova per
unanimitat 

Es  procedix  a  donar  compte  de l'assumpte  de  referència.  La  corporació  queda
assabentada.

-----------------------------------------------------

7.3. INTERVENCIÓ. Dació de comptes de l'informe de morositat  (Llei 15/2010)-
corresponent al primer trimestre de 2019

En votació ordinària es vota la inclusió d'este assumpte en l'orde del dia. S'aprova per
unanimitat 

Es  procedix  a  donar  compte  de l'assumpte  de  referència.  La  corporació  queda
assabentada.

-----------------------------------------------------

CONTROL I FISCALITZACIÓ

 8. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar  compte dels decrets d'Alcaldia des
del 781/2019 fins el 1023/2019

Es donen per assabentats.

 9. PRECS

Lourdes Moreno Blay,  referint-se al prec que va formular el Sr. alcalde en el passat
Ple d'abril sobre “la falsificació de la firma d'un veí" efectuada esbrinaments sobre el
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tema -de què no sabia res. No sabia gens referent a l'arreplega de firmes  para sobre
les carpes en falles. Manifesta que no va tindre res a veure. Si va haver-hi falsificació
que vaja als tribunals el veí.

Concreta el prec a demanar al Sr. alcalde que es disculpe i retracte per insinuar que
va tindre alguna cosa a veure.

Alcalde respon: "En cap moment vaig dir que arreplegava les firmes.  Tant és  així,
que no has demanat la rectificació de l'acta". I conclou que no es va a disculpar per
quelcom que no va dir.

10. PREGUNTES

Lourdes Moreno Blay, formula les següents:

1. A l'alcalde: "Este cap de setmana es  va inundar la zona de jocs del parc de la
Constitució, en què situació es troba i quines mesures s'han pres?

El Sr. alcalde, contesta que la zona que hi ha al voltant de la zona de jocs del parc de
la Constitució és de terra i al ploure tant hi ha aigua. No es pot adoptar  cap mesura.

2. A la secretària: Els partits polítics han de retirar la propaganda electoral celebrades
les eleccions d'acord amb la LOREG?

Autoritzada pel Sr- alcalde, la secretària respon que, per descomptat, han de fer-ho 
l'endemà de les eleccions.

3. A la secretària:Quin us es pot donar els taulers d'anuncis municipals?

Autoritzada pel  Sr- alcalde, la  secretària respon  que per a publicitat institucional i
amb l'autorització prèvia per a alguna qüestió d'associacions, etc.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 20.45 horas
del dia d'inici; de tot això s'estén esta acta autoritzada per mi la secretària, en unió de
la gravació sonora que, com a document electrònic, s'incorpora a l'expedient de la
sessió i posteriorment al llibre d'actes, de conformitat amb el que establixen els art 89
i 90 ROM.

L'alcalde La secretària general
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