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ACTA DE SESSIÓ

(Aprovada en sessió ordinària núm. 15/2020, de 7 de desembre)
Sessió núm. 14/2020

Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Caràcter: extraordinari

Data: 19 de novembre de 2020

Hora: 13.00

Lloc: saló de plens de l'Ajuntament

Presideix: Antonio González Rodríguez, alcalde

Regidors assistents:

Grup o municipal del PSOE

Davinia Calatayud Sebastià

Alejandro Fuentes Valero

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Mar Albuixech Ponce

Juan Pablo Bosch Alepuz

Belén Godoy Pérez

Jaime Wic Rosa

Grup municipal Compromís

Lourdes Moreno Blay

Mª Amparo Medina Iborra

Josep Magraner i Ramón (assistència telemàtica)

Grup municipal Partit Popular 

Rafael Beltrán Domenech

Secretària: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luís Aira Carrión
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La sessió se celebra a porta  tancada i  de manera presencial,  excepte per part  del
regidor Josep Magraner i Ramón, autoritzat mitjançant la resolució de Alcaldia núm.
1812/2020 a assistir a distància i emetre el seu vot telemàticament.

Per part del Sr. alcalde es procedeix a justificar el caràcter extraordinari de la sessió,
això de deure a la conveniència d'ultimar la tramitació del únic expedient inclòs en
l'ordre  del  dia  amb  anterioritat  a  la  celebració  de  la  sessió  ordinària,  per  a  la
consecució de les prioritats corporatives.

PUNTE  ÚNIC.  Proposta  d'aprovació  expediente  EXMOC/0052-2020  relatiu  a
Crèdit extraordinari i suplement de crèdit per a inversions finançades amb romanent
líquid de Tresoreria per a Despeses Generals

Es procedeix 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 10 de novembre de 2020.

L'alcalde  cedeix la paraula a la  regidora delegada Davinia Sebastià Calatayud que
presenta una esmena a aquesta proposta, del següent tenor:

«Ident: EXMOC/0052-2020–Crèdit  extraordinari  i  suplement  de  crèdit  per  a inversions
finançades amb RLTGG

Sent necessari dotar de crèdit pressupostari per a iniciar el tràmit dels expedients

de contractació i no sent demorable el seu inici al pròxim exercici, i en concret les següents

despeses i en les quanties que s'indiquen:

Descripció Aplicació

pressupostària

Import

Execució de passarel·la en coberta casa Ayora 3330-63200 25.000’00 €

Coberta en l’àgora del Parc central 1710-61900 48.000’00€

Obres en les consultes del Centre de Salut 3110-63200 40.000’00€

Adquisició d'un vehicle per a la Policia Local 1320-62400 45.000’00€

Línea de subvenció nominativa a favor de l'Associació de

propietaris del Polígon Industrial Ampliació de la línia de

subvenció destinada al finançament de la compra de primer

4220-48200 4.500’00€
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habitatge.

Ampliació  de  la  línia  de  subvenció  destinada  al

finançament de la compra de primer habitatge.

1523-78900 9.000’00€

TOTAL 171.500’00€

Es proposa la següent  esmena a la proposta inicial dictaminada per la Comissió

d'Hisenda, quedant per tant com segueix

Per  part  de  la  Corporació  es  pretén  realitzar  una  sèrie  d'inversions  que,  per  la  seua

importància i  període d'execució,  així  com del  temps necessari  per a la tramitació dels

corresponents expedients de contractació, el seu inici no pot demorar-se a l'exercici següent,

sent necessari dotar de crèdit suficient a través de les modalitats de modificació de crèdit de

suplement  de  crèdit  i  crèdit  extraordinari  per  a  poder  iniciar  en  cadascun  d'ells  el

corresponent expedient de contractació, sent les inversions i despeses corrents a realitzar

amb els costos que suposen cadascun d'ells, d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal

i del Sr. Cap de la policia local, són els següents:

Descripció Aplicació

pressupostàri
a

Import

Construcc de paret i modificació porta d'accés al pati de la
Casa Ayora

3300-21200 20.000’00€

Asfaltat de la calla Santa Creu 1532-61900 20.000’00€

Adquisició vehicles per a peons 1510-62400 75.000’00€

Adquisició de vehicle per a electricista 1650-62400 25.000’00€

Adquisició de vehicles per a obres 1510-62400 75.000’00€

Coberta pista de pàdel 3420-63200 35.000’00€

Col·locació rajoles en corredors el Parc Central 1710-61900 25.000’00€

Projecte de reforma del Centre Cultural 3300-63200 40.000’00€

Projecte balneari urbà 3420-62200 41.000’00€

Carril bici en carrer Benifaio 1530-60900 100.000’00€

Adquisició de jardineres per a la via pública 1510-62900 70.000’00€
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Obres en el magatzem de peons 1510-63200 44.000’00€

Projecte de vestuaris i condícies per a ús compartit del camp
de futbol i pista polivalent

3420-62200 18.000’00€

Enderrocament de naus en parcel·la al costat de EPA 1510-61000 50.000’00€

Xarxa de sanejament en Ronda Antoni Ludeña 1600-61900 120.000’00€

Redacció de projecte de graderies en el frontó cobert 3420-63200 18.000’00€

Execució de passarel·la en coberta casa Ayora 3330-63200 25.000’00 €

coberta en l’agora del Parc central 1710-61900 48.000’00€

Obres en les consultes del Centre de Salut 3110-63200 40.000’00€

Adquisició d'un vehicle per a la Policia Local 1320-62400 45.000’00€

Línea de  subvenció  nominativa  a  favor  de  l'Associació  de

propietaris del  Polígon Industrial  Ampliació de la línia de

subvenció destinada al finançament de la compra de primer

habitatge.

4220-48200 4.500’00€

Ampliació de la línia de subvenció destinada al finançament

de la compra de primer habitatge.

1523-78900 9.000’00€

TOTAL 947.500’00€

1. Legislació aplicable.

• Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la

Llei Reguladora d'Hisendes Locals (TRLRHL).

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases del Règim Local (LRBRL). 

• Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del

Títol sisé de la Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals (RD 500/1990).

• Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat

Financera (LOEPSF).
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• Bases d'execució del pressupost de la corporació local.

• 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
(RD128/2018).

2. Crèdit Extraordinari i suplement de crèdit
L'article 177.1 del TRLRHL disposa que “Quan haja de realitzar-se alguna despesa

que no puga demorar-se  fins  a l'exercici  següent,  i  no existisca en el  pressupost  de la

corporació  crèdit  o  siga  insuficient  o  no  ampliable  el  consignat,  el  president  de  la

corporació ordenarà la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari, en el

primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon.”

En  el  present  cas,  es  tracta  d'una  banda  la  creació  de  les  aplicacions

pressupostàries pels conceptes i imports següents:

Descripció Aplicació

pressupostària

Import

Unes altres invers en  reposició de infraestr- Pavimentació de les

vies públiques

1532-61900 20.000’00€

Elements de transport- Urbanisme 1510-62400 150.000’00€

Invers  en  reposic  edif  i  altres  construccions-  Admon general  de

Cultura

3300-63200 40.000’00€

Unes altres invers noves en infraestr- Vies públiques 1530-60900 100.000’00€

Un altre immobilitzat material- Urbanisme 1510-62900 70.000’00€

Invers en reposic edif i altres construccions- Urbanisme 1510-63200 44.000’00€

Invers en reposic infraestr inversions en terrenys- Urbanisme 1510-61000 50.000’00€

Execució de passarel·la en coberta casa Ayora 3330-63200 25.000’00 €

Unes altres invers en reposició- Clavegueram 1600-61900 120.000’00€

Obres en les consultes del Centre de Salut 3110-63200 40.000’00€

Línia de  subvenció  nominativa  a  favor  de  l'Associació  de

propietaris  del  Polígon  Industrial  Ampliació  de  la  línia  de

subvenció  destinada  al  finançament  de  la  compra  de  primer

habitatge.

4220-48200 4.500’00€

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 663.500’00€

   

Identificador: 9f67 fnzT MfVi f7nW 6EDO oF8A KvI=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



D'altra banda, suplementar les aplicacions pressupostàries següents en els imports

que s'indiquen:

Descripció Aplicació

pressupostària

Import

Conservac i reparació edificis- Administració general de Cultura 3300-21200 20.000’00€

Elements de transport- Il·luminat públic 1650-62400 25.000’00€

Inversions en millora d'edificis- Instal·lacions esportives. 3420-63200 53.000’00€

Altres inversions- Parcs i jardins. 1710-61900 73.000’00€

E lements de transport- Seguretat Ciutadana 1320-62400 45.000’00€

Transf de capital a famílies i inst – Promoció de l'habitatge 1523-78900 9.000’00€

Inversions  en  edificis  i  unes  altres  construcc-  Instal·lacions

esportives

3420-62200 59.000’00€

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDITS 284.000’00€

3.Tramitació de la modificació i Òrgan competent. 

Sobre  aquest  tema estableix  l'article  177.2   del  TRLRHL que “L'expedient,  que

haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l'aprovació del Ple de la

corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així

mateix, d'aplicació, les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a

què es refereix l'article 169 d'aquesta llei.”

Per  tant,  l'òrgan  competent  per  a  l'aprovació  del  crèdit  extraordinari  i  del

suplement de crèdits, és el Ple de la Corporació, previ informe de la Intervenció municipal, i

se sotmetrà a la mateixa publicitat que l'establida per als pressupostos generals.

4. Finançament de la modificació pressupostària

 Quant als recursos per al finançament de la present modificació estarem al que es

disposa en el citat art. 177.4 del TRLRHL que assenyala “Aquest augment es finançarà amb

càrrec al romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos recaptats sobre els

totals previstos en el pressupost corrent,  i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de

despeses d'altres  partides del  pressupost  vigent  no compromesos,  les  dotacions del  qual

s'estimen reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. En l'expedient s'acreditarà que els

ingressos previstos en el pressupost vengen efectuant-se amb normalitat, llevat que aquells

tinguen caràcter finalista.”
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Així mateix l'article 36.1 del RD 500/1990 estableix que: “Els crèdits extraordinaris

i suplements de crèdit, es podran finançar indistintament amb algun o alguns dels següents

recursos: […].

a)  Amb  càrrec  al  Romanent  Líquid  de  Tresoreria,  calculat  d'acord  amb  el  que

s'estableix en els articles 101 a 104.”

[...]”

Per  tot  l'assenyalat  PROPOSE al  Ple  de  la  Corporació,  previ  informe  de  la

Intervenció Municipal, el següent:

1. Aprovar la modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari, amb el

següent detall:

Descripció Aplicació

pressupostària

Import

Unes altres invers en reposició de infraestr- Pavimentació de les

vies públiques

1532-61900 20.000’00€

Elements de transport- Urbanisme 1510-62400 150.000’00€

Invers en reposic edif i altres construccions- Administració general

de Cultura

3300-63200 40.000’00€

Unes altres invers noves en infraestr- Vies públiques 1530-60900 100.000’00€

Un altre immobilitzat material- Urbanisme 1510-62900 70.000’00€

Invers en reposic edif i altres construccions- Urbanisme 1510-63200 44.000’00€

Invers en reposic infraestr inversions en terrenys- Urbanisme 1510-61000 50.000’00€

Execució de passarel·la en coberta casa Ayora 3330-63200 25.000’00 €

Unes altres invers en reposició- Clavegueram 1600-61900 120.000’00€

Obres en les consultes del Centre de Salut 3110-63200 40.000’00€

Línea  de  subvenció  nominativa  a  favor  de  l'Associació  de

propietaris  del  Polígon  Industrial  Ampliació  de  la  línia  de

subvenció  destinada  al  finançament  de  la  compra  de  primer

habitatge.

4220-48200 4.500’00€

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 663.500’00€
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2. Aprovar la modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit, amb el

següent detall:

Descripció Aplicació

pressupostària

Import

Conservac i reparacion edificis- Administració general de Cultura 3300-21200 20.000’00€

Elements de transport- Il·luminat públic 1650-62400 25.000’00€

Inversions en millora d'edificis- Instal·lacions esportives. 3420-63200 53.000’00€

Altres inversions- Parcs i jardins. 1710-61900 73.000’00€

Elements de transport- Seguretat Ciutadana 1320-62400 45.000’00€

Transf de capital a famílies i inst – Promoció de l'habitatge 1523-78900 9.000’00€

Inversions  en  edificis  i  unes  altres  construcc-  Instal·lacions

esportives

3420-62200 59.000’00€

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDITS 284.000’00€

3. El finançament de totes dues modificacions es realitzarà amb càrrec al Romanent Líquid

de Tresoreria per a Despeses Generals de l'exercici 2019.

CONCEPTE DESCRIPCIÓ EUROS

87000
Romanent  líquid  de  tresoreria  per  a

despeses generals
947.500’00€

TOTAL FINANÇAMENT 947.500’00€

4. Expose's al públic en els termes establits en la Llei a l'efecte de reclamacions.»

Se sotmet a votació la inclusió de l'esmena, la qual cosa s'aprova per unanimitat.
(Votan  a  favor:   Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud  Sebastià,
Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano Fuentes,  Mar
Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa, Lourdes
Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón i Rafael Enrique
Beltrán).
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Es promou debat i  es produeixen les intervencions  resumides  a continuació,  amb
caràcter  d'índex per  a  seguiment  de l'enregistrament  sonor  que,  com a document
electrònic i com a diari de sessions forma part de l'acta:

Lourdes  Moreno  Blay  actuant  com  a  portaveu  del  grup  municipal  Compromís,
manifesta que es tracta d'una sèrie d'inversions i despeses per als quals considera que
no és el moment, per no considerar-lo prioritaris ni necessaris. És el temps de ahorrar
i no gastar. I va analitzant d'un en un les despeses i inversions incloses en la proposta.
Ressaltant  que  existeixen  altres  inversions  més  prioritàries  com  és  la  xarxa  de
col·lectors. Afirma que per tot això el seu grup votarà en contra.

Rafael  Enrique Beltrán Domènech,  portaveu del  grup municipal  popular,  formula
queixa per la forma en què s'ha presentado l'esmena, hui mateix. Manifesta que no
comparteix  la  proposta  per  considerar  que  les  inversions  previstes  no  són  ni
prioritàries ni necessàries; posa com a exemple els col·lectors i les jardineres.

Pregunta si es tracta d'inversions del pressupost per al 2021, en aquest cas es podrien
aprovar en el pròxim ple. Diu no compartir la urgència ni la necessitat de convocar el
ple extraordinari.

Davinia Calatayud Sebastià, actuant com a portaveu del grup municipal socialista,
defensa  la  proposta  contestant  als  portaveus  dels  grups  sobre  les  qüestions
plantejades, defensant la necessitat  de les inversions proposades. Informa sobre la
reclamació a la Conselleria de la financàció de les obres del col·lector Santa Creu,
inclosa en el pla confiança i no executada.

En segon torn intervé  Lourdes  Moreno Blay i  insisteix  en que no comparteix  la
necessitat ni la prioritat de les inversions i recalca que la necessitat aquesta a ajudar
als autónomos davant la prolongació de la crisi econòmica actual. Insisteix que no és
el moment de gastar sinó el d'estalviar.

Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech  i  intervé  reiterant  els  arguments  esgrimits
anteriorment i manifesta que s'abstindrà.

Davinia Calatayud Sebastià àmplia la defensa de les inversions proposades, i afig que
l'equip de govern té en compte la situació del autònoms, a les ajudes ja existents se
sumaran unes altres per a la digitalització del comerç.

El Sr. alcalde tanca el debat y rebateix la portaveu de Compromís el seu argument
que no és el moment de gastar. Molt al contrari és el de gastar, les regles fiscals han
quedat en suspens permetent a l'ayuntamiento gastar allò estalviat, es permet invertir
el romanent i aqueixos és el que farem. Destaca la labor de l'actual equip impulsant
polítiques  socials  i  d'ocupació  social  gràcies  a la  delegació  de la competència  en
matèria d'ocupació aconseguida. Destacant l'actuació municipal en defensa i suport a
los autónoms  realitzada i la que està prevista realitzar.
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Acabat  el  debat  se  sotmet  la  propuesta  esmenada  al  Ple  en  votació  ordinària  i
s'adopten els següents acords amb  nou vots a favor d'Antonio González Rodríguez,
Davinia  Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy
Pérez i Jaime Wic Rosa,  tres vots en contra de Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo
Medina Iborra i Josep Magraner i Ramón i una abstenció de Rafael Enrique Beltrán.

Per part de la Corporació es pretén realitzar una sèrie d'inversions  que, per la seua
importància i període d'execució, així com del temps necessari per a la tramitació
dels   corresponents  expedients  de  contractació,  el  seu  inici  no  pot  demorar-se  a
l'exercici següent, sent necessari dotar de crèdit suficient a través de les modalitats de
modificació de crèdit de suplement de crèdit i crèdit extraordinari per a poder iniciar
en cadascun d'ells  el corresponent expedient  de contractació,  sent les inversions i
despeses corrents a realitzar amb els costos que suposen cadascun d'ells, d'acord amb
l'informe de l'arquitecte municipal i del Sr. cap de la Policia Local, són els següents:

Descripció Aplicació

pressupostària

Import

Construcc de paret i modificació porta d'accés al pati de la
Casa Ayora

3300-21200 20.000’00€

Asfaltat de la calla Santa Creu 1532-61900 20.000’00€

Adquisició vehicles per a peons 1510-62400 75.000’00€

Adquisició de vehicle per a electricista 1650-62400 25.000’00€

Adquisició de vehicles per a obres 1510-62400 75.000’00€

Coberta pista de pàdel 3420-63200 35.000’00€

Col·locació rajoles en corredors el Parc Central 1710-61900 25.000’00€

Projecte de reforma del Centre Cultural 3300-63200 40.000’00€

Projecte balneari urbà 3420-62200 41.000’00€

Carril bici en carrer Benifaió 1530-60900 100.000’00€

Adquisició de jardineres per a la via pública 1510-62900 70.000’00€

Obres en el magatzem de peons 1510-63200 44.000’00€
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Projecte de vestuaris i condícies per a ús compartit del camp
de futbol i pista polivalent

3420-62200 18.000’00€

Enderrocament de naus en parcel·la al costat de EPA 1510-61000 50.000’00€

Xarxa de sanejament en Ronda Antoni Ludeña 1600-61900 120.000’00€

Redacció de projecte de graderies en el frontó cobert 3420-63200 18.000’00€

Execució de passarel·la en coberta casa Ayora 3330-63200 25.000’00 €

coberta en l’Àgora del Parc central 1710-61900 48.000’00€

Obres en les consultes del Centre de Salut 3110-63200 40.000’00€

Adquisició d'un vehicle per a la policia local 1320-62400 45.000’00€

Línia de subvenció nominativa a favor de l'Associació de
propietaris del Polígon Industrial Ampliació de la línia de
subvenció destinada al finançament de la compra de primer
habitatge.

4220-48200 4.500’00€

Ampliació de la línia de subvenció destinada al finançament
de la compra de primer habitatge.

1523-78900 9.000’00€

TOTAL 947.500’00€

1. Legislació aplicable.

• Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (TRLRHL).

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases del Règim Local (LRBRL). 

• Reial  decret  500/1990,  de  20 d'abril,  pel  qual  es  desenvolupa el  capítol
primer del Títol sisé de la Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals
(RD 500/1990).

• Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i
Sostenibilitat Financera (*LOEPSF).

• Bases d'execució del pressupost de la corporació local.
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• 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
(RD128/2018).

2. Crèdit Extraordinari i suplement de crèdit

L'article 177.1 del TRLRHL disposa que “Quan haja de realitzar-se alguna
despesa  que  no  puga  demorar-se  fins  a  l'exercici  següent,  i  no  existisca  en  el
pressupost de la corporació crèdit o siga insuficient o no ampliable el consignat, el
president de la corporació ordenarà la incoació de l'expedient de concessió de crèdit
extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon.”

En  el  present  cas,  es  tracta  d'una  banda  la  creació  de  les  aplicacions
pressupostàries pels conceptes i imports següents:

Descripció Aplicació

pressupostària

Import

Unes altres invers en reposicion de infraestr- Pavimentació
de les vies públiques

1532-61900 20.000’00€

Elements de transport- Urbanisme 1510-62400 150.000’00€

Invers en reposic edif i altres construccions- Administració
general de Cultura

3300-63200 40.000’00€

Unes altres invers noves en infraestr- Vies públiques 1530-60900 100.000’00€

Un altre immobilitzat material- Urbanisme 1510-62900 70.000’00€

Invers en *reposic edif i altres construccions- Urbanisme 1510-63200 44.000’00€

Invers en reposic infraestr inversions en terrenys- Urbanisme 1510-61000 50.000’00€

Execució de passarel·la en coberta casa Ayora 3330-63200 25.000’00 €

Unes altres invers en reposició- Clavegueram 1600-61900 120.000’00€

Obres en les consultes del Centre de Salut 3110-63200 40.000’00€

Línea de subvenció nominativa a favor de l'Associació de 4220-48200 4.500’00€
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propietaris  del  Polígon Industrial  Ampliació de la línia de
subvenció destinada al finançament de la compra de primer
habitatge.

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 663.500’00€

D'altra  banda,  suplementar  les  aplicacions  pressupostàries  següents  en  els
imports que s'indiquen:

Descripció Aplicació

pressupostària

Import

Conservac i reparacion edificis- Admon general de Cultura 3300-21200 20.000’00€

Elements de transport- Il·luminat públic 1650-62400 25.000’00€

Inversions en millora d'edificis- Instal·lacions esportives. 3420-63200 53.000’00€

Altres inversions- Parcs i jardins. 1710-61900 73.000’00€

E lements de transport- Seguretat Ciutadana 1320-62400 45.000’00€

Transf de capital a famílies i inst – Promoció de l'habitatge 1523-78900 9.000’00€

Inversions en edificis i unes altres construcc- Instal·lacions
esportives

3420-62200 59.000’00€

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDITS 284.000’00€

3.Tramitació de la modificació i Òrgan competent. 

Sobre aquest tema estableix l'article 177.2  del TRLRHL que “L'expedient,
que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l'aprovació del
Ple  de  la  corporació,  amb  subjecció  als  mateixos  tràmits  i  requisits  que  els
pressupostos. Seran així mateix, d'aplicació, les normes sobre informació, reclamació
i publicitat dels pressupostos a què es refereix l'article 169 d'aquesta llei.”

Per  tant,  l'òrgan competent  per  a  l'aprovació  del  crèdit  extraordinari  i  del
suplement de crèdits,  és el  Ple de la Corporació,  previ informe de la Intervenció
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municipal, i se sotmetrà a la mateixa publicitat que l'establida per als pressupostos
generals.

4. Finançament de la modificació pressupostària

 Quant als recursos per al finançament de la present modificació estarem al
que es disposa en el citat art. 177.4 del TRLRHL que assenyala “Aquest augment es
finançarà  amb  càrrec al  romanent  líquid  de  tresoreria,  amb  nous  o  majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent, i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides del pressupost vigent no
compromesos,  les  dotacions  del  qual  s'estimen  reduïbles  sense  pertorbació  del
respectiu  servei.  En  l'expedient  s'acreditarà  que  els  ingressos  previstos  en  el
pressupost vengen efectuant-se amb normalitat,  llevat que aquells tinguen caràcter
finalista.”

Així  mateix  l'article  36.1  del  RD  500/1990  estableix  que:  “Els  crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit, es podran finançar indistintament amb algun o
alguns dels següents recursos: […].

a) Amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria, calculat d'acord amb el que
s'estableix en els articles 101 a 104.”

[...]”

Per tot l'assenyalat el Ple adopta els següents acords:

1. Aprovar la modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari,
amb el següent detall:

Descripció Aplicació

pressupostària

Import

Unes altres invers en reposició de infraestr- Pavimentació
de les vies públiques

1532-61900 20.000’00€

Elements de transport- Urbanisme 1510-62400 150.000’00€

Invers en reposic edif i altres construccions- Admon general
de Cultura

3300-63200 40.000’00€

Unes altres invers noves en infraestr- Vies públiques 1530-60900 100.000’00€

Un altre immobilitzat material- Urbanisme 1510-62900 70.000’00€

Invers en reposic edif i altres construccions- Urbanisme 1510-63200 44.000’00€
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Invers  en  reposic  infraestr  inversions  en  terrenys-
Urbanisme

1510-61000 50.000’00€

Execució de passarel·la en coberta casa Ayora 3330-63200 25.000’00 €

Unes altres *invers en reposicion- Clavegueram 1600-61900 120.000’00€

Obres en les consultes del Centre de Salut 3110-63200 40.000’00€

Línia de subvenció nominativa a favor de l'Associació de
propietaris del Polígon Industrial Ampliació de la línia de
subvenció destinada al finançament de la compra de primer
habitatge.

4220-48200 4.500’00€

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 663.500’00€

2. Aprovar la modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit, amb el
següent detall:

Descripció Aplicació

pressupostàri
a

Import

Conservac  i  reparació  edificis-  Administració general  de
Cultura

3300-21200 20.000’00€

Elements de transport- Il·luminat públic 1650-62400 25.000’00€

Inversions en millora d'edificis- Instal·lacions esportives. 3420-63200 53.000’00€

Altres inversions- Parcs i jardins. 1710-61900 73.000’00€

Elementosde transport- Seguretat Ciutadana 1320-62400 45.000’00€

Transf de capital a famílies i inst – Promoció de l'habitatge 1523-78900 9.000’00€

Inversions en edificis  i  unes altres construcc- Instal·lacions
esportives

3420-62200 59.000’00€

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDITS 284.000’00€
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3. El finançament de totes dues modificacions es realitzarà amb càrrec al Romanent
Líquid de Tresoreria per a Despeses Generals de l'exercici 2019.

CONCEPTO DESCRIPCIÓ EUROS

87000
Romanent  líquid  de  tresoreria  per  a
despeses generals

947.500’00€

TOTAL FINANÇAMENT 947.500’00€

4.  Expose's  al  públic  en  els  termes  establits  en  la  Llei  a  l'efecte  de
reclamacions.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 13.36 hores del dia
d'inici;  de  tot  això  s'estén  aquesta  acta  autoritzada  per  mi  la  secretària,  en  unió  de
l'enregistrament sonor que, com a document electrònic, s'incorpora a l'expedient de la sessió
i posteriorment al llibre d'actes, de conformitat amb el que estableixen els art. 89 i 90 ROM.

L'alcalde La secretària general
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