
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

Minuta 7/2018

SESSIÓ ORDINARIA DE L’AJUNTAMENT PLE 

Celebrada el dia 25 de juliol de 2018

En Benirredrà, província de València, i en el saló d’actes de l’Ajuntament, el dia 25 
de juliol de dos mil divuit,  a les vint hores i  trenta minuts es reuneixen a fi de 
celebrar, en primera convocatòria, la sessió ordinària del Ple d’aquest dia, per a la 
que prèviament havien sigut convocats:

Sra. Alcaldessa-Presidenta
Dª Maria Dolores Cardona Llopis

Srs./es Regidors/es
D. Emilio Falquet Sesmero

Dª Elena Blanco Dols 
D. Marcos Gassó Matoses 
D. Silvia Climent Mascarell 

Dª Ruth Orengo Puig
Dª Luisa Julio Serisola 

D. Miquel Alèixit Romero

Srs./es Regidors/es ausents
D. José Ignacio Saldaña Moratal

Sra. Secretaria-Interventora
Dª Anna Moragues Sanfélix

Comprovat  que  existeix  quòrum  suficient  es  declara  oberta  la  sessió  amb  el 
següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1er. Rectificació de l’acord plenari de 2 de juliol d’aprovació dels dies festius per 
a l’any 2019.

2on. Aprovació dels dies no lectius a efectes de calendari escolar per al curs  
2018/2019.

3er. Aprovació  del  pagament dels endarreriments corresponents a l'increment  
del 1,5 per cent i al increment addicional del 0,25 per cent que preveu la Llei  
6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a 2018.

4rt. Aprovació de l’adscripció temporal com a cap de personal de manteniment 
amb motiu de jubilació.

5è. Modificació de l’ordenança Fiscal  Reguladora de la Taxa per Recollida de  
Residus Sòlids Urbans.

6è. Modificació  de  crèdit  7/2018  consistent  en  suplement  de  crèdit  amb  
incorporació de romanent per amortització anticipada de deute.  
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7è. Modificació  de  crèdit  8/2018  consistent  en  suplement  de  crèdit  amb  
incorporació de romanent per donar cobertura al REC aprovat per plenari de 
31 de gener de 2018.

8è. Aprovació de l’expedient  d’IFS municipal 01/2018 i la  modificació de crèdit 
9/2018 consistent en crèdit extraordinari per al finançament de la inversió. 

9è. Aprovació de l’Ordenança municipal per la mobilitat sostenible.
10è. Donar  compte  de  la  remissió  d’informació  al  Ministeri  d’Hisenda  i  

Administracions Públiques: execució trimestral i període mitjà de pagament.

1er  .       Rectificació de l’acord plenari de 2 de juliol  d’a  provació dels dies 
festius per a l’any 2019.

“Vist que en el acord del plenari ordinari de data 2 de juliol de 2018 pel qual es 
fixaven les festes locals en el municipi de Benirredrà per l’any 2019, s’ha advertit 
un error en una de les dates. 

Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les Administracions Públiques, segons el qual: “Les administracions 
públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Per la present s'eleva al Plenari de la Corporació,  la següent PROPOSTA D’ACORD 
:

Primer.- Aprovar la rectificació de l’acord plenari de 2 de juliol d’aprovació dels dies 
festius per a l’any 2019, que quedarà redactada tal qual s’insereix a continuació:

“A  fi  d’elaborar  el  calendari  laboral  per  l’any  pròxim i  pel  que fa  a  les  festes 
laborals de caràcter local, de conformitat amb el que estableix l'article 37.2 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el Tex Refós de la 
Llei  de  l'Estatut  dels  Treballadors,  en  relació  amb  l’article  46  del  Reial  Decret 
2001/1983,  de  28  de  juliol,  sobre  regulació  de  la  Jornada  de  Treball,  Jornades 
Especials i Descans i donat que es confereix a les Corporacions Locals respecte de 
la possibilitat d'establir dos festes locals amb caràcter retribuït i no recuperable.

Vist quant antecedeix i de conformitat amb el que estableix  l’article 175 del Reial 
Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament 
d’Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  s'eleva  a la 
Comissió informativa, a efectes de dictamen, la següent  PROPOSTA D’ACORD :

Primer.- Fixar com a festes locals en el municipi de Benirredrà per l’any 2019 els 
dies 29 d’abril festivitat de Sant Vicent Ferrer i 30 de setembre festivitat de Sant 
Francesc de Borja.

Segon.- Comunicar el present acord al Servei Territorial de Treball i Economia Social 
i emprenedoria de Valencia.

Finalitzat  el  torn  d’intervencions  i  sotmès  el  punt  a  votació,  el  Plenari  de  la 
Corporació per unanimitat dels membres assistents acorda:
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Primer.- Fixar com a festes locals en el municipi de Benirredrà per l’any 2019 els 
dies 29 d’abril festivitat de Sant Vicent Ferrer i 30 de setembre festivitat de Sant 
Francesc de Borja.

Segon.- Comunicar el present acord al Servei Territorial de Treball i Economia Social 
i emprenedoria de Valencia.”

2on.       A  provació dels dies no lectius a efectes de calendari escolar per  
            al curs  2018/2019.

A  fi  d’elaborar  el  calendari  escolar  per  el  curs  2018/2019,  per  part  del  Consell 
Escolar  del  centre  concertat  d’educació  infantil,  primària,  secundaria  i  cicles 
formatius de grau mitjà Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús ha presentat escrit a 
l’Ajuntament referent a la determinació de dies no lectius a efectes escolars.

Ates el que disposa l’article 5 de l’Ordre de 11 de juny de 1998, de la Conselleria de  
Cultura,  Educació  i  Ciència,  i  la  Resolució  de  30  de  maig  de  2018  (DOGV  del 
05/06/2018), per la que s’estableixen els criteris generals pels quals s’ha de regir el 
calendari  escolar  per  tots  els  centres  docents  de  la  Comunitat  Valenciana,  que 
imparteixen l’ensenyament que en l’ordre es determina.

Vist quant antecedeix i de conformitat amb l’acta del Consell Escolar presentada 
s'eleva al Plenari de la Corporació,  la següent PROPOSTA D’ACORD :

Primer.-  Ratificar  els  dies  no  lectius  a  efectes  escolars  proposats  pel  centre 
concertat d’educació infantil, primària, secundaria i cicles formatius de grau mitjà 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, pel curs escolar 2018/2019 els dies 2 de 
novembre de 2018, 7 de desembre de 2018 i 18 de març de 2019.

Segon.-  Comunicar  el  present  acord  a  la  Direcció  Territorial  d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport de Valencia.

Finalitzat  el  torn  d’intervencions  i  sotmès  el  punt  a  votació,  el  Plenari  de  la 
Corporació per unanimitat dels membres assistents acorda:

Primer.-  Ratificar  els  dies  no  lectius  a  efectes  escolars  proposats  pel  centre 
concertat d’educació infantil, primària, secundaria i cicles formatius de grau mitjà 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, pel curs escolar 2018/2019 els dies 2 de 
novembre de 2018, 7 de desembre de 2018 i 18 de març de 2019.

Segon.-  Comunicar  el  present  acord  a  la  Direcció  Territorial  d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport de Valencia.

3er.        A  provació    del  pagament  dels  endarreriments  corresponents  a 
l'increment      del 1,5 per cent i al increment addicional del 0,25 per cent 
que preveu la  Llei  6/2018, de 3 de juliol,  de pressupostos generals  de 
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l'Estat per a 2018.

Vist que la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 
2018,  autoritza  en  el  seu  article  18.dos  un  augment  del  1,5  per  cent  de  les 
retribucions del personal del sector públic, amb efectes d'1 de gener de 2018. A 
més, estableix un increment addicional del 0,25 per cent, amb efectes d'1 de juliol 
de 2018,  per  al  supòsit  que l'increment del  producte interior  brut  (PIB)  a preus 
constants en 2017 abast o superi el 3,1 per cent.

Vist que d'altra banda, la Llei 6/2018 disposava que les quanties de les retribucions 
del  sector  públic  que es deriven del  percentatge addicional  d'increment,  estava 
supeditat al compliment de les condicions que assenyala la Llei i a la seva aprovació 
pel Consell de Ministres, el que es s'ha produït amb data 13 de juliol de 2018. 

Atès l’article 18.5 del mateix text legal que estableix que el  personal funcionari 
percebrà en concepte de sou i triennis en les nòmines de gener a desembre del 
2018 les quanties que recull eixe apartat, així com les pagues extraordinàries dels 
mesos de juny i desembre a l’any 2018, en concepte de sou i triennis, en els termes 
que es recullen al mateix, i que ja estan incrementades en l’1,5%, i a les que s’ha 
calculat l’increment efectiu del 0,25% a partir del mes de juliol.

Atès que respecte al complement de destí s’han d’aplicar les quanties regulades a 
la Llei de Pressupostos, que ja estan incrementades en l’1,5% i als que s’ha calculat 
l’increment efectiu del 0,25% a partir del mes de juliol.

Vist que el complement específic pot incrementar-se en l’1,5% respecte de la vigent 
a 31 de desembre de 2017, fins a juny i al 1,75% a partir de juliol, i es percebrà en 
catorze pagues de les que dotze seran mensuals i dos addicionals del mateix import 
que una mensual, als mesos de juny i desembre respectivament,

Atès que en referència al personal laboral, es pot acordar un increment retributiu 
que no supere el percentatge màxim previst en l'apartat dos d'aquest article, més 
l’increment addicional aprovat pel Consell de Ministres.

Per  tot  l'exposat,  s'eleva  al  Plenari  de  la  Corporació,   la  següent  PROPOSTA 
D’ACORD :

Primer.- Incrementar  les  retribucions  del  personal  al  servei  de  l’Ajuntament  de 
Benirredrà en 1,5% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2017, fins el mes de 
juny i aplicar l’increment efectiu del 0,25% a partir del mes de juliol, referint-se a 
sou, triennis i resta de complements previstos en la Llei 6/2018.

Segon.- Entendre aquest increment amb efectes retroactius a 1 de gener de 2018 
tal  i  com assenyala  la  Llei  6/2018  de  3  de  juliol,  i  procedir  al  pagament  dels 
endarreriments en la primera nòmina en la que es reconega el referit increment.

Finalitzat  el  torn  d’intervencions  i  sotmès  el  punt  a  votació,  el  Plenari  de  la 
Corporació per unanimitat dels membres assistents acorda:
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Primer.- Incrementar  les  retribucions  del  personal  al  servei  de  l’Ajuntament  de 
Benirredrà en 1,5% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2017, fins el mes de 
juny i aplicar l’increment efectiu del 0,25% a partir del mes de juliol, referint-se a 
sou, triennis i resta de complements previstos en la Llei 6/2018.

Segon.- Entendre aquest increment amb efectes retroactius a 1 de gener de 2018 
tal  i  com assenyala  la  Llei  6/2018  de  3  de  juliol,  i  procedir  al  pagament  dels 
endarreriments en la primera nòmina en la que es reconega el referit increment.

4rt.        A  provació  de  l’adscripció  temporal  com  a  cap  de  personal  de  
            manteniment amb motiu de jubilació.

Vist que el treballador Miguel Aleixit Femenia, personal laboral d'aquest Ajuntament, 
operari de manteniment i cap del servei, va causar el dia 13 de juliol de 2018 baixa 
en el seu lloc de treball per jubilació total, i vist que el treballador Salvador Braco 
Esquerdo,  personal  d'aquest  Ajuntament,  operari  de  manteniment,  es  l’unic 
treballador en plantilla que resta en el referit servei.

Vist  que la  persona més capacitada  per  ocupar  la  plaça  vacant  del  treballador 
Miquel  Aleixit  és  el  treballador  Salvador  Braco,  sent  nou  cap  de  personal  de 
manteniment, de manera que es proposa la figura d’adscripció temporal, i la plaça 
d’aquest últim treballador quedarà coberta  amb un contracte temporal d’obra i 
servei  fins  la  seua  convocatòria  pública,  i  fins  l’elaboració  de  la  RPT  on  es 
regularitzaran aquestes circumstàncies de forma definitiva.

Examinada  la  documentació  que  l'acompanya,  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, s'eleva al Plenari de la Corporació,  la 
següent PROPOSTA D’ACORD :

PRIMER. Adscriure,  amb  els  mateixos  efectes  econòmics  i  administratius  a 
Salvador Braco Esquerdo, personal d'aquest Ajuntament, operari de manteniment al 
lloc de treball que fins el 13 de juliol ocupava el treballador Miguel Aleixit Femenia.

SEGON. Notificar a l'interessat el canvi de lloc de treball, que haurà de començar a 
desenvolupar des del mes d’agost.

TERCER. Donar trasllat a Servei de Personal a l'efecte de Registre de Personal, o 
dels efectes oportuns. 

Finalitzat  el  torn  d’intervencions  i  sotmès  el  punt  a  votació,  el  Plenari  de  la 
Corporació per unanimitat dels membres assistents acorda:

PRIMER. Adscriure,  amb  els  mateixos  efectes  econòmics  i  administratius  a 
Salvador Braco Esquerdo, personal d'aquest Ajuntament, operari de manteniment al 
lloc de treball que fins el 13 de juliol ocupava el treballador Miguel Aleixit Femenia.
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SEGON. Notificar a l'interessat el canvi de lloc de treball, que haurà de començar a 
desenvolupar des del mes d’agost.

TERCER. Donar trasllat a Servei de Personal a l'efecte de Registre de Personal, o 
dels efectes oportuns. 

5è.   Modificació  de  l’ordenança  Fiscal  Reguladora  de  la  Taxa  per  
            Recollida de Residus Sòlids Urbans.

Vist el que disposen els arts. 15 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, pel 
que fa al règim jurídic de les ordenances fiscals municipals.

Vista la proposta de modificació, el tenor literal de la qual és el següent:

“ART. 3º.bis. HECHO IMPONIBLE

Tarifa multi-concepto:

Se aplicará una tarifa multi-concepto para la tributación de aquellos inmuebles no  
declarados  en  el  catastro,  como  divisiones  horizontales  no  declaradas,  y  para  
aquellos inmuebles en los que se desarrollan varias actividades por distintos sujetos  
pasivos  y  no  incluidos  en  alguno de  los  grupos  de  actividad definidos  en  esta  
ordenanza”

Vistes les competències atribuïdes per la Llei 7/1985, de 7 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local i atès l’article 95 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, 
s'eleva al Plenari de la Corporació,  la següent PROPOSTA D’ACORD :

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora  de la 
taxa per la prestació del servei públic de recollida domiciliaria de residus.

Segon.- Sotmetre a informació pública el següent acord per un període de 30 dies a 
comptar  des  de  la  publicació  del  corresponent  edicte  al  BOP  als  efectes  de  la 
presentació  d’al·legacions  que  s’estimen  adients.  En  el  cas  que  no  n’hi  hagen, 
l’acord esdevindrà definitiu i es procedirà a la publicació íntegra de l’ordenança al 
BOP.

Finalitzat  el  torn  d’intervencions  i  sotmès  el  punt  a  votació,  el  Plenari  de  la 
Corporació per unanimitat dels membres assistents acorda:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora  de la 
taxa per la prestació del servei públic de recollida domiciliaria de residus.

Segon.- Sotmetre a informació pública el següent acord per un període de 30 dies a 
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comptar  des  de  la  publicació  del  corresponent  edicte  al  BOP  als  efectes  de  la 
presentació  d’al·legacions  que  s’estimen  adients.  En  el  cas  que  no  n’hi  hagen, 
l’acord esdevindrà definitiu i es procedirà a la publicació íntegra de l’ordenança al 
BOP.

6è.         M  odificació de crèdit 7/2018 consistent en suplement de             crèdit 
amb incorporació de romanent per amortització anticipada de deute.    

En relació a l’expedient de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria 
per amortització de deute, i vist l’informe de Secretaria respecte el procediment a 
seguir i l’informe d’Intervenció.

Vist que la voluntat d’aquest Ajuntament es destinar a amortització anticipada del 
deute  l’import  de  35.223,07  euros,  de  conformitat  amb  l’informe  d’Intervenció 
respecte del destí del superàvit en la liquidació de l’exercici 2017.

Vist que s’ha seguit el procediment previst en la legislació aplicable, i s’ha respectat 
la següent normativa reguladora:

—  Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,  d’Estabilitat Pressupostaria i  Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF)
— Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)
—  Reial  Decret  Llei  17/2014,  de  26  de  desembre,  de  mesures  de  sostenibilitat 
financera de les entitats locals.

Vist l’informe d’Intervenció segons el qual: 

“De les operacions de crèdit  que te pendent l’Ajuntament  de Benirredrà a data 
d’emissió del present informe, cal estudiar els tipus d’interès per tal de procedir a 
amortitzar la que supose per l’Ajuntament major carrega financera.

Entitat Import inicial Pendent d'amortitzar tipus interes actual

BBVA 
45541722 315.357,15 133.420,35 € 0%

Caixa Popular 255.951,75 136.507,67 €  0,35+Dif. 1,28

Així, del conjunt d’operacions de crèdit vigent l’amortització ha d’estar dirigida cap 
a  la  formalitzada  amb  l’entitat  Caixa  Popular  que  presenta  un  tipus  d’interès 
superior.”

Per  tot  l'exposat,  s'eleva  al  Plenari  de  la  Corporació,   la  següent  PROPOSTA 
D’ACORD :
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PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit número 7/2018 
en  la  modalitat  de  suplement  de  crèdit  amb  incorporació  de  romanent  per 
amortitzar deute, per import de 35.223,07 euros.

L’aplicació pressupostaria  afectada on es  destinarà la  incorporació  de romanent 
serà la següent:

Aplicació Nom Consignació inicial Proposta 
d’ampliació

011/913.02 Amortització préstec Ruralvia 34.127,00 € 35.223,07  €

SEGON. Exposar  al  públic  aquest  expedient,  durant  el  termini  reglamentari  de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de 
la Província. En cas que no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les. 

TERCER. Notificar aquest acord a l’entitat Caixa Popular, per al seu coneixement i 
efectes oportuns.

Finalitzat  el  torn  d’intervencions  i  sotmès  el  punt  a  votació,  el  Plenari  de  la 
Corporació per unanimitat dels membres assistents acorda:

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit número 7/2018 
en  la  modalitat  de  suplement  de  crèdit  amb  incorporació  de  romanent  per 
amortitzar deute, per import de 35.223,07 euros.

L’aplicació pressupostaria  afectada on es  destinarà la  incorporació  de romanent 
serà la següent:

Aplicació Nom Consignació inicial Proposta 
d’ampliació

011/913.02 Amortització préstec Ruralvia 34.127,00 € 35.223,07  €

SEGON. Exposar  al  públic  aquest  expedient,  durant  el  termini  reglamentari  de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de 
la Província. En cas que no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les. 

TERCER. Notificar aquest acord a l’entitat Caixa Popular, per al seu coneixement i 
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efectes oportuns.

7è.         Modificació de crèdit 8/2018 consistent en suplement de crèdit amb 
incorporació de romanent per donar cobertura al REC aprovat per plenari 
de   31 de gener de 2018.

Vista  la  necessitat  d'habilitar  suplements  de  crèdits  en  l'estat  de  despeses  del 
vigent Pressupost General i resultant que atenent a l'especificitat de les despeses 
que es pretén cobrir s'arriba a la conclusió que la seva habilitació dins del present 
exercici  resulta  convenient  per  als  interessos  municipals,  ja  que  es  tracta  de 
d'obligacions pendents d'exercicis anteriors que no han pogut ser aplicades en el 
procés  d'execució  pressupostària,  i  que  van  ser  objecte  de  Reconeixement 
extrajudicial de crèdit per acord de plenari de 31 de gener de 2018.

Considerant  que  els  suplements  de  crèdits  objecte  del  present  expedient  es 
financen mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals de la liquidació 
pressupostària del 2016, d’acord amb l'article 36.1.a) del Reial Decret 500/1990, de 
20  d'abril,  pel  que  es  desenvolupa  el  capítol  primer  del  títol  sisè  de  la  Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.

Per  tot  l'exposat,  s'eleva  al  Plenari  de  la  Corporació,   la  següent  PROPOSTA 
D’ACORD :

Primer.- Concedir al vigent Pressupost General els suplements de crèdits que, per 
import de 17.489,43 euros, es relacionen a continuació:

ECON PROGR. DESCRIPCIÓ IMPORT

    

22100 920 Infraest. i bens naturals 2.947,56

21300 920 Maquinaria, inst. tèc, i repostos 815,06

22200 920 Comunicacions telefoniques 603,52

22609 338 Festes populars 3.606,03

22110 920 Productes neteja 424,76

22103 1531 Combustibles i carburants 96

22609 337 Oci i temps lliure, cursos i activ. 966

22603 920 Publicacions diaris oficials 177,58

22799 920 Altres treballs per empreses i prof. 3.788,55

22700 1622 Recollida RSU 1.575,53

22601 920 Atencions protoc i represent. 192,05

22699 231 Acció social 1188,5

214 920 Manteniment vehicles 77,43

224 920 Primes assegurances 992,5

212 920 Edificis i altres const. 38,36
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  SUMA SUPLEMENTS DE CRÈDITS 17.489,43

FINANÇAMENT

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 17.489,43

Segon.- Finançar els suplements de crèdits amb càrrec al Romanent de tresoreria 
per a despeses generals de la liquidació pressupostària del 2017.

Tercer.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas 
que  no  es  presenten  reclamacions,  l’acord  serà  ferm.  En  cas  contrari,  el  Ple 
disposarà  del  termini  d’un  mes,  comptat  des  de  la  finalització  del  període 
d’exposició pública, per resoldre-les. 

Finalitzat  el  torn  d’intervencions  i  sotmès  el  punt  a  votació,  el  Plenari  de  la 
Corporació per unanimitat dels membres assistents acorda:

Primer.- Concedir al vigent Pressupost General els suplements de crèdits que, per 
import de 17.489,43 euros, es relacionen a continuació:

ECON PROGR. DESCRIPCIÓ IMPORT

    

22100 920 Infraest. i bens naturals 2.947,56

21300 920 Maquinaria, inst. tèc, i repostos 815,06

22200 920 Comunicacions telefoniques 603,52

22609 338 Festes populars 3.606,03

22110 920 Productes neteja 424,76

22103 1531 Combustibles i carburants 96

22609 337 Oci i temps lliure, cursos i activ. 966

22603 920 Publicacions diaris oficials 177,58

22799 920 Altres treballs per empreses i prof. 3.788,55

22700 1622 Recollida RSU 1.575,53

22601 920 Atencions protoc i represent. 192,05

22699 231 Acció social 1188,5

214 920 Manteniment vehicles 77,43

224 920 Primes assegurances 992,5

212 920 Edificis i altres const. 38,36

  SUMA SUPLEMENTS DE CRÈDITS 17.489,43
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FINANÇAMENT

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 17.489,43

Segon.- Finançar els suplements de crèdits amb càrrec al Romanent de tresoreria 
per a despeses generals de la liquidació pressupostària del 2017.

Tercer.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas 
que  no  es  presenten  reclamacions,  l’acord  serà  ferm.  En  cas  contrari,  el  Ple 
disposarà  del  termini  d’un  mes,  comptat  des  de  la  finalització  del  període 
d’exposició pública, per resoldre-les.

8è.         A  provació de l’expedient  d’IFS municipal 01/2018 i la  modificació 
de crèdit 9/2018 consistent en crèdit extraordinari per      al  finançament de 
la inversió. 

Vist  que  s’ha  considerat  d’interès  municipal  realitzar  Inversions  Financerament 
sostenibles, i vist l’informe de Secretaria Intervenció, de data 5 de maig de 2018, en 
relació  amb  l'expedient  de  modificació  de  crèdits  en  la  modalitat  de  crèdit 
extraordinari per a l'aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent de 
tresoreria per a despeses generals.

Vist que en el referit informe es conclou:

a. El compliment dels requisits de la disposició addicional sisena.
b. L'import aplicable als destins alternatius serà de 153.300,47 €.

Els imports aplicats a les diferents destinacions seran:

1r. Finançar inversions sempre que al llarg de la vida útil de la inversió aquesta sigui  
financerament sostenible, per la quantitat de 100.000 €.

2on. Amortitzar operacions d'endeutament que estiguen vigents, per la quantitat de 
35.223,07 €.

Donat que es presenta en aquest plenari  l’amortització anticipada del  deute per 
import de 35.223,07 euros, i vist que la primera IFS que es proposa dur a terme està 
inclosa en un dels grups de programa de l’ordre EHA/3565/2008, concretament:

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT

632.00/323 Reforma i millora escola municipal 9.950,00
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Vist que la Secretaria Interventora ha emès informe favorable.

Per  tot  l'exposat s'eleva  al  Plenari  de  la  Corporació,   la  següent  PROPOSTA 
D’ACORD :

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 9/2018 del pressupost 
vigent mitjançant  crèdit extraordinari per import total de 9.100,00 euros, atès els 
conceptes afectats que es relacionen a continuació.

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT

632.00/323 Reforma i millora escola municipal 9.950,00

INCORPORACIÓ ROMANENT AMB DESTÍ IFS:

870.00 Romanent de Tresoreria 9.950,00

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas 
que no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple 
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública, per resoldre-les.

Finalitzat  el  torn  d’intervencions  i  sotmès  el  punt  a  votació,  el  Plenari  de  la 
Corporació per unanimitat dels membres assistents acorda:

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 9/2018 del pressupost 
vigent mitjançant  crèdit extraordinari per import total de 9.100,00 euros, atès els 
conceptes afectats que es relacionen a continuació.

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT

632.00/323 Reforma i millora escola municipal 9.950,00

INCORPORACIÓ ROMANENT AMB DESTÍ IFS:

870.00 Romanent de Tresoreria 9.950,00

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas 
que  no  es  presenten  reclamacions,  l’acord  serà  ferm.  En  cas  contrari,  el  Ple 
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disposarà  del  termini  d’un  mes,  comptat  des  de  la  finalització  del  període 
d’exposició pública, per resoldre-les.

9è. Aprovació de l’Ordenança municipal per la mobilitat sostenible.

L’Alcaldessa explica que ha estat impossible  treballar  en la ordenança per a la 
mobilitat amb el poc temps que disposàvem, ja que es pretenia tenir-la aprovada 
per  tal  de  puntuar  en  la  baremació  per  a  les  subvencions  de  la  Diputació  de 
vehicles elèctrics. Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació, el 
Plenari per unanimitat dels membres assistents acorda deixar aquest punt sobre la 
taula.

Es dona compte al Plenari de la remissió al Ministeri d’hisenda i Administracions 
Públiques  per  mitjans  telemàtics  de  data  26  de  juliol  de  2018  de  la  següent 
informació: 

* Període mig de pagament. 2on.trimestre de 2018. El qual es de 0,24 dies.

* Execució trimestral 2on trimestre.

I no havent més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa-Presidenta ordena alçar la 
sessió a les vint i una hores, del que com a Secretaria, done fe.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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