ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER
L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 10 de maig de 2018
Lloc:
Data:
Hora:

Saló d’Actes de l’Ajuntament
10 de maig de 2018
09:00

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ASSISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENT: ROBERTO RAGA GADEA
REGIDORS ASSISTENTS:
Pspv-Psoe

Partit Popular

Ciudadanos

Sra. Mª Teresa Pozuelo Martín

Sra. Mª José Ruiz Esteban

Sr. Francisco Caparrós

Sr. José-Luis López Galdón

Sr. José-Luis Folgado Correa

Durán

Sr. José Ángel Sánchez Carrizosa

Sra. Mª Carmen Grau González

Sra. Mª Teresa Ruiz Vendrell

Sra Mª Dolores Verdeguer Royo

Sr. Juan-Vicente. Giner Lleó

Sr. Rafael Gómez Sánchez

Sra. Raquel Argandoña López
Sr. Santiago Navarro Zaragoza
Sra. Paula Badía Lanáquera

Riba-roja -Pot

Compromis

EUPV

Sr. Rubén Ferrer Pérez

Sr. Rafael Folgado Navarro

Sr. Rafael Gómez Muñoz

Sra Concepción Noguera Puchol

Sr. Miquel Castillo Faus

Sr. Andrés Fernández Márquez
Regidors absents: Cap
Actua com a Secretaria: Ylenia Díaz Morán
En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en el Saló d’Actes de l'Ajuntament, el
dia 10 de maig de 2018, sent les 09:00 hores, es van reunir en primera convocatòria els senyors
regidors indicats, havent excusat la seua assistència els igualment marginats. Tot això sota la
Presidència del Sr. Alcalde Robert Raga Gadea, assistit de la Secretària Ylenia Díaz Morán.
Declarat obert l'acte per la presidència, es passa a l'estudi i acord dels assumptes consignats
en l'Ordre del Dia.

1- 1980/2018/GEN, PRESA DE POSSESSIÓ DE SRA. PAULA BADÍA LANÁQUERA, REGIDORA
DEL PARTIT POPULAR.
La Junta Electoral Central ha remès a aquest Excm. Ajuntament, amb data d'entrada en el
Registre General del 30 d'abril de 2018, la credencial, expedida el 25 d'abril de 2018, de la designació
de Dª. Paula Badía Lanáquera, com a regidor de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, per estar inclosa
en la llista de candidats presentada pel Partit Popular a les Eleccions Locals de 24 de maig de 2015,
en substitució, per renúncia, de Dª Carmina Soriano Gimeno, de la qual el Ple de l'Ajuntament va
prendre coneixement en sessió celebrada el 5 de març de 2018.
La Sra. Badía, ha formulat davant la Secretària del Ple d'aquest Ajuntament, la preceptiva
declaració per al Registre d'Activitats i Béns de la Corporació Municipal, per la qual cosa està en
condicions legals de prendre possessió del càrrec.
El Sr. President convida a comparèixer a la nova regidor, perquè preste JURAMENT o
PROMESA de acatamient a la Constitució, com exigeix l'art. 108 de la Llei Electoral.
Es procedeix a formular per la regidora Sra. Paula Badía Lanáquera, el JURAMENT de
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al Rei i de acatamient a la
Constitució, usant la fórmula oficial establerta en el Decret 707/1979, de 5 d'abril.
Pel que complerts els tràmits de Sra. Paula Badía Lanáquera pren possessió del seu càrrec
de Regidor davant el Ple
Àudio: 01.mp3
Vídeo: http://videople.es/806
PART RESOLUTIVA

2.- 1933/2018/GEN, ACORD RELATIU A l'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL, PLANTILLA DE PERSONAL I EL SEU ANNEX PER A L'EXERCICI 2018

Acord relatiu a l'aprovació de la Relació de llocs de treball, la Plantilla del personal i el seu
Annex per a l'exercici de 2018.
I.- En la Memòria que presenta la Regidoria de Personal es posa de manifest els aspectes que, en
resum, són els següents:
1º.- Al pressupost de l'exercici de 2017 es va procedir a la consolidació de l'aplicació de la
sentència 457/2013 del TSJ que va anul·lar certs actes administratius sobre la RPT del 2010, així
com a acomodar el personal existent a la prestació dels serveis municipals creant i modificant una
sèrie de places i procedint a modificar la relació laboral (funcionarizar) d'altres llocs de treball.
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2º.- Al pressupost actual s'ha seguit el mateix procés: es creen places noves -per amortització
d'algunes i per les jubilacions habidas durant l'any- sense que això suposi augment de despesa en el
Capítol I i es modifiquen puntualment alguns llocs de treball -obligats de vegades per disposicions
legals- com a bestreta de la nova catalogació de tots els llocs de treball que està duent-se a terme en
el marc de la Auditoria Laboral que duu a terme la Universitat Literària de València.
3º.- Respecte al primer tipus d'actuacions es disposa de la quantia d'una sèrie de places vacants
per a la creació de noves i, en aquest sentit, es valora globalment l'import de totes elles procedint a
crear les noves com si totes ho anessin per portar un millor control econòmic; això és, es disposa de
la total dotació encara que algunes es tornen a crear.
4º.- Respecte a la Relació de Llocs de treball, es proposa la modificació singular i específica
d'alguns per recollir les característiques del treball que desenvolupen
5º.- Així mateix de produeix un ajust quant a les retribucions de quatre places de professors de
música i dansa que estant dotades amb dedicació a jornada completa realitzaven "de facto" una
jornada parcial, per la qual cosa s'ha recollit en pressupost la retribució corresponent i destinant la
diferència a altres modificacions, sempre per no augmentar la despesa en aquest capítol.
6º.- Respecte a la singularitat que suposa el canvi de grup per als Oficials de la Policia Local -que
passen del grup C al grup B-, cal significar que això ve impost per la nova Llei 17/2017 de coordinació
de Policia Local de la Comunitat Valenciana, no computant a l'efecte d'augment de massa salarial i
que -en cas de no arribar a produir-se per alguna causa- no fa efecte algun i aquest lloc seguiria amb
la seva retribució.
7º.- Respecte al Personal Eventual, es redistribueix entre ells el global retributiu, sense que això
suposi ni augment econòmic ni augment en el nombre d'efectius i es modifica la denominació de
l'Assessor d'Obres i Magatzem per la d'Assessor de l'Àrea d'Esports Municipals.
8º.- Finalment, es proposa la modificació de la relació laboral de certs llocs de treball en considerar
la naturalesa funcionarial dels mateixos; concretament els de Agents de Desenvolupament Local,
l'Encarregat de Cementiri Municipal i els Conserges, seguint el mateix criteri de l'anterior exercici
respecte d'aquells llocs de treball que no obeeixen a oficis i que -tenint responsabilitat públicaexerceixen tasques que comporten autoritat. Aquests canvis no suposen increment econòmic algun.
9º.- Una vegada aprovades les anteriors modificacions pel Ple, s'hauran de realitzar els
corresponents processos selectius (ja sigui mitjançant promoció interna o per accés lliure) per a les
places de nova creació i els procediments per a l'adscripció en aquells casos en què es modifiqui
algun lloc dels quals existeixin varis.
II.- Considerant que s'ha adonat de les propostes a la Taula de Negociació, havent-se debatut en
la sessió de 4 d'abril i aprovant-se per unanimitat de totes les representacions sindicals en la sessió
de 18 del mateix mes.
III.- Vist l'informe emès pel Sotssecretari de la Corporació favorable a l'adopció de l'acord i que
consta en l'expedient.
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El Ple, després del debat que obra en la seva integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots a favor
(6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans) i 10 en contra (7 del PP i 3 de Riba-roja Pot), va
acordar:
Primer: Aprovar la Plantilla del personal municipal i l'Annex de la mateixa per a l'exercici de 2018,
una vegada realitzades les següents actuacions:
A) Amortitzar, per jubilació, les següents places:
- Nº 238 L (Aposentador auditori).
- Nº 112 L (Oficial 1º Electricista).
- Nº 125 F (Subaltern - notificador).
- Nº 201 L (Conserge).
- Nº 212 L (Conserge Esportiu).
- Nº 162 L (Netejadora).
B) Crear les següents places:
- Nº 205F (Tècnic Superior de Turisme).
- Nº 195F (Conserge àrea esportiva).
- Nº 204F (Oficial de Policia Local).
- Nº 244L Tècnic Mitjà de Manteniment.
- Nº 112L (Oficial 1ª Electricista).
- Nº 243L (Tècnic Auxiliar de Participació Ciutadana).
- Nº 242L (Tècnic Superior Orientació Jurídica). (Per sentència Judicial)
C) Ajustar les retribucions de les següents places amb jornada parcial i que figuraven al
Pressupost de 2017 consignades a temps complet:
- Nº 149 F (Professor de Música).
- Nº 150 F (Professor de Música).
- Nº 157 F (Professor de Música).
- Nº 168 F (Professor de Dansa).
Segon: Aprovar la Relació de Llocs de treball per 2018, una vegada realitzades les següents
actuacions:
A) Modificar les següents places i llocs de treball:
- Nº 18F (Intendent Cap) incorporant en el Complement Específic el Factor "I" i establint la seva
quantia en la quantitat de 29.723'99 en considerar que exerceix les funcions de Prefectura del Cos
que tenia atribuïdes el lloc d'Intendent Principal.
- Nº 111F (Inspector obres), modificant el seu Complement Específic a A + 2 + D + F.
- Nº 128F (Tècnic d'Administració General), enquadrada en el personal funcionari, corresponent al
Grup A1 amb nivell 22 de Complement de destinació i factors A + F de Complement específic, a
Tècnic Mitjà de Gestió Administrativa, enquadrada en el personal funcionari, corresponent al Grup A2
amb nivell 21 de Complement de destinació i factors A + D + F de Complement específic. Titulació:
Grau. Forma d'accés: Concurso-Oposició.
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- Nº 131F (Professor de música) que passa a denominar-se "Professor de música/dansa Coordinador de l'àrea d'Ensenyaments Artístics", afegint al Complement Específic el factor C i BZ.
- Nº 176F (Abans 148L) (Encarregat de cementiri municipal), establint el seu Complement de
Destinació en el nivell 16 i modificant el Complement Específic a A + 2 +4a + D.
- Nº 7L, 8L i 9L (Professor d'Escola de Formació d'Adults) que s'homologa amb Professors de
Conservatori i s'estableix el seu Complement de Destinació en el nivell 24.
- Nº 61L (DUE) a Professor d'Escola de Formació d'Adults, Grau A2 i s'estableix el seu
Complement de Destinació en el nivell 24.
-Nº 71L i 73L (Tec. Sup Educació Infantil), se'ls assigna un complement per Prefectura d'Estudis i
Secretaria de la Escola Infantil Riu Túria, equivalent al 85,26 % del complement per a càrrecs
unipersonals que la Conselleria d'Educació estableix per a l'adreça d'aquest tipus de centres (C).
- Nº 111L (Oficial Paleta), amb la denominació d'Oficial Paleta auxiliar de l'Encarregat de cementiri
municipal i s'estableix el seu Complement de Destinació en el nivell 14, modificant el Complement
Específic a A + 2 +4a.
- Nº 104L, 105L, 106L, 107L, 108L, 109L i 110L (Paleta Oficial 1ª), que s'homologa amb la resta de
les places d'Oficial 1ª, establint el Complement de Destinació en el nivell 14.
- Nº 115L (Oficial Lampisteria), que s'homologa amb la resta de les places d'Oficial 1ª, establint el
Complement de Destinació en el nivell 14, i factors A + 2 del complement específic.
- Nº 118L (Oficial 1ª Jardineria), que s'homologa amb la resta de les places d'Oficial 1ª, establint el
Complement de Destinació en el nivell 14.
- Nº 124L (Monitor esportiu), afegint al Complement Específic el factor D.
- Nº 142L, 143L, 144L, 145L i 241L (Conductor d'autobús), afegint al Complement Específic el
factor 6.
- Nº 157L (Ajudant àrea esportiva), afegint al Complement Específic el factor D.
- Nº 182L (Encarregat de neteja), afegint al Complement Específic el factor Bz.
- Nº 224L (Telefonista i atenció al públic retingues) afegint al Complement Específic els factors 3ª +
4ª + 5.
- Nº 232L a Nº 236L (Subaltern Alterno Discapacitat), afegint al Complement Específic el Factor 2.
-Nº 241L (Conductor d'autobús), afegint al Complement Específic el factor By.
B) Reclasificar, en aplicació del que disposen els arts 37.1.c), 39 i la D.T. 9ª de la Llei 17/2017 de
Coordinació de Policia Local de la Comunitat Valenciana, el lloc de treball d'Oficial de la Policia Local
com a pertanyent a l'escala executiva i Grup B. Aquesta modificació afecta a les places nº. 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47 i 48.
C) Modificar i considerar de naturalesa funcionarial les següents places:
- Nº 65L, 66L i 67L (Agent de Desenvolupament Local) amb nova denominació 173F, 174F i 175F i
mantenint les mateixes característiques i retribucions.
- Nº 148L ((Encarregat de cementiri municipal) amb nova denominació 176F i amb les
característiques i retribucions que s'han establert en el punt anterior.
- Nº 192L, 193L, 195L, 196L, 197L, 198L, 199L, 200L, 202L, 203L, 204L, 205L, 206L, 207L, 208L,
209L, 210L, 211L, 213L, 214L, 215L, 216L, 217L, 218L i 219L (Conserges) amb nova denominació
177F a 203F correlativament i mantenint les mateixes característiques i retribucions.
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D) Modificar la denominació de la plaça d'Assessor obres i magatzem, pertanyent al Personal
Eventual, que passa a denominar-se Assessor de l'Àrea d'esports municipals.
) Modificar les següents retribucions per al personal eventual:
- Assessor de l'àrea d'Esports Municipals: 29.400 €.
- Assessor de Relacions institucionals: 29.400€.
- Secretaria d'Alcaldia: 29.400 €.
- Cap de comunicació: 20.324'13 €.
- Cap de gabinet: 29.400 €.
Tercer: Aprovar les Fitxes dels llocs de treball Nº. 128F, 131F, Nº 176F, Nº 61L, Nº 71L, Nº 73L,
Nº 111L, Nº 104L a 110L, Nº 115L, Nº 118L, Nº 124L, Nº 142L a 145L i 241L, Nº 157L, Nº 224L i Nº
182L resultants de les modificacions efectuades tal com consten en l'expedient de la seva raó.
Quart: Exposar al públic la Relació de llocs de treball, la Plantilla del personal i el seu Annex,
juntament amb el pressupost, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província per termini de 15
dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar al·legacions.
Durant el debat el portaveu de Riba-rojaa Pot proposa que es modifique la redacció de la plantilla
de personal a l'efecte de que incorpore un llenguatge no sexista, aquesta proposta és compartida per
altres portaveus, per la qual cosa es donarà trasllat al Departament de Personal perquè procedeixca a
realitzar els canvis en aquest sentit de manera que la publicació del text de la plantilla o si escau el
text que s'eleva a aprovació definitiva ja els incorpore.
Àudio: 02.mp3
Vídeo: http://videople.es/807

3.- 1894/2018/GEN, ACORD D'APROVACIÓ PRESSUPOS MUNICIPAL PER 2018
Vist el Projecte de Pressupost General per a l'exercici de 2018, que inclou el Pressupost
Municipal, no existint ni Organismes Autònoms Municipals, ni Societats Mercantils de capital
íntegrament municipal que es presenta.
Tenint en compte que la seua estructura pressupostària s'ajusta a les normes contingudes en
l'Ordre de 3 de desembre de 2008 amb les modificacions introduïdes per l'Ordre HAP/419/2014, que
en l'estat d'ingressos, s'han recollit previsions raonables dels ingressos que es preveuen liquidar, i en
l'Estat de Despeses, els crèdits necessaris per atendre les obligacions exigibles a les respectives
Corporacions; que s'ha format el Pressupost General amb tota la documentació prevista en la
legislació vigent i que en cadascun dels Pressuposats integrants del Pressupost General de la
Corporació no existeix dèficit inicial.
De conformitat amb els articles 168.4-5 del TRLHL i 90 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases
de Règim Local i amb el que es disposa en la Llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera,
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El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots a favor
(6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans) i 10 en contra (7 del PP i 3 de Riba-roja Pot), va
acordar:
PRIMER.- Aprovar, de conformitat amb l'article 32 de la Llei Orgànica d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, el sostre de despesa no financera per a l'any 2018 per un import de
24.235.762,83€.
SEGON.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació, que ascendeix a un import
de 24.335.371,67 € en l'Estat d'Ingressos i 24.334.415,47 € en l'Estat de Despeses, segons el
següent detall:
PRESSUPOST GENERAL
RIBA-ROJA DE TÚRIA

AJUNTAMENT

DE

ANY 2018

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOL I DENOMINACIÓ

I.- Despeses de personal
II.- Despeses corrents en
bens i serveis
III.- Despeses financeres
IV.- Transferències corrents
VI.- Inversions reals
VII.- Transferències de
Capital
VIII.- Actius financers
IX.- Passius financers
TOTALS

PRESSUPOST GENERAL DE
L’ENTITAT LOCAL
13.124.502,03
8.457.076,40
35.000,00
1.636.850,00
1.028.787,04
50.000,00
2.200,00
0,00
24.334.415,47
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PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE RIBAROJA DE TÚRIA

ANY 2018

ESTAT D’INGRESSOS

CAPÍTOL
I DENOMINACIÓ

PRESSUPOST GENERAL DE L’ENTIDAD
LOCAL
13.530.000,00

I.- Impostos Directes
790.000,00

II.- Impostos
Indirectes
III.- Taxes
recursos

i

altres

IV.- Transferències
corrents
V.- Ingressos
Patrimonials
VI.- Alienació
Inversions. reals
VII.- Transferències
de capital

4.056.955,00

5.491.378,96

464.837,71

0,00

0,00

2.200,00
VIII.- Actius financers
0,00
IX.- Passius financers
TOTALES

24.335.371,67

TERCER.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2018
QUART.-De conformitat amb l'article 21 del RD 500/90:
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(...)6. El Pressupost definitiu s'aprovarà amb efectes d'1 de gener i els crèdits en l'inclosos tindran
la consideració de crèdits inicials. Les modificacions i ajustos efectuats sobre el Pressupost
prorrogat s'entendran fetes sobre el Pressupost definitiu, tret que el Ple disposi en el propi acord
d'aprovació d'aquest últim que determinades modificacions o ajustos es consideren incloses en els
crèdits inicials, en aquest cas hauran d'anul·lar-se els mateixos. (...).
A) En compliment de l'anterior no es consideren inclosos en els crèdits inicials del Pressupost: i per
tant han de mantenir-se les següents modificacions:
-Els expedients de Generació de crèdit.
-Els expedients d'Incorporació de romanents de crèdit .
-Els expedients de modificació mitjançant ampliació de crèdits
-Els expedients de transferències amb nombres 25 i 26.Respecte a la modificació de crèdits
mitjançant transferència nº32, es fa constar:
-La part de la modificació que incrementa l'aplicació:
-491-633.02 Inversió de reposició en mitjans de comunicació
-132-62400Elements de transport
No estan incloses en les previsions inicials pel que es mantenen.
B)
D'altra
banda
s'anul·len
les
201800004847,201800006608,201800007397

següents

operacions

comptables

C) I es considera que les operacions realitzades en l'aplicació 2311-48912 han d'estar realitzades
en l'aplicació 3260-48912.
CINQUÈ.- Exposar al Públic l'acord d'aprovació inicial mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província pel termini de 15 dies, durant els quals, els interessats podran presentar les reclamacions
que estimin convenients davant el Ple, aquestes reclamacions seran resoltes pel Ple en el termini
d'un mes. En el cas que no es presentessin reclamacions durant el període d'exposició pública es
considerarà definitivament aprovat el Pressupost General per a l'any 2018, entrant en vigor
l'endemà de la publicació del seu resum per capítols en el Butlletí Oficial de la Província, amb
efectes de l'1 de gener del 2018.
Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/808

4.- 1949/2018/GEN, PROPOSTA D'acord FORMI EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº
33/2018
Resultant que, mitjançant Diligència d'ordenació d'aquesta Alcaldia, s'ha incoat expedient
de modificació del pressupost municipal amb nº 33/2018, mitjançant la modalitat de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdits, finançats amb el romanent líquid de tresoreria per a
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despeses generals procedent de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 (Expedient
SEGUEIXI nº 1949/2018/GEN).
Vist que pel Departament d'Intervenció s'ha tramitat el preceptiu expedient administratiu que consta
dels següents documents:
1.- Diligència d'Ordenació.
2.- Memòria de l'Alcaldia.
3.- Providència de l'Alcaldia.
4.- Informe d'intervenció nº 269/2018.
5.- Informe d'intervenció nº 272/2018.
6.- Proposta d'acord al Ple.
Vist que s'acompanya a l'expedient informi de la intervenció municipal nº 193/2018 relatiu a la
destinació del superàvit pressupostari resultant de la liquidació de l'exercici 2017.
Considerant el que es disposa en l'article 177 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 -TRLRHL-i el 36.1-c) del
Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos;
El Ple, després del debat que obra en la seva integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots a favor
(6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans) i 10 en contra de (7 del PP i 3 de Riba-Roja
Pot), va acordar:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient 33/2018 de modificació de crèdits del pressupost
mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb el Romanent de Tresoreria
per a Despeses Generals resultant de la liquidació de l'exercici 2017, el resum del qual és el
següent:

ESTAT DE DESPESES
Aplic. Pptaria
Progr.

Econòmica

132

60900

1532

Descripció

Suplement
de crèdit

61901

Altres inversions noves infraestructures i
bens destinats l’ús general
Altres inversions de reposició
infraestructures i bens destinats l’ús
general

40.000,00

333

63200

Inversió de reposició en edificis cultura

15.000,00

333

62200

Edificis i altres construccions

150.000,00

933

63200

Edificis I altres construccions

100.000,00

Crèdits
extraordinaris
250.000,00

10

165

60900

165

60901

171

60900

Altres inversions noves infraestructures i
bens destinats a l’ús general
Altres inversions de reposició
infraestructures bens destinats l’ús
general
Altres inversions noves infraestructures i
bens destinats l’ús general

171

61912

Adequació inversió de reposició en jardins

120.000,00

172

60900

EcoRiba: recuperació zones

150.000,00

172

61900

Recuperació de espais degradats

175.000,00

3232

63200

Inversió reposició en edificis col·legis

933

64000

Estudis i treballs tècnics

336

62200

Inversions en edificis patrimoni

342

64000

342

62900

342

63200

422

60900

Estudis i traballs tècnics
Altres inversions noves associades al
funcionament operatiu de los servicis
Inversions de reposició en edificis i altres
construccions
Altres inversions noves infraestructures i
bens destinats a lús general

120.000,00

240.000,00
120.000,00

50.000,00
75.000,00

Totals per tipus de modificació
Total General

243.000,00
18.000,00
75.000,00
123.000,00
200.000,00
1.283.000,00

981.000,00

2.264.000,00

ESTAT D’INGRESSOS
Concepte

Descripció

Disminució

87010

Remanent de Tresoreria Despeses
Generals

2.264.000,00

SEGON.- Declarar no disponibles aquests crèdits per a les inversions financerament sostenibles,
autoritzant a l'Alcalde a declarar-los disponibles en la mesura en què s'aporte la documentació exigida
per a cadascuna de les inversions i es compleixen els requisits establerts per la vigent legislació.
TERCER.- Modificar l'Annex d'Inversions corresponent a l'exercici 2018 en els termes al fet que es
refereix la present modificació pressupostària.
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QUART.- Exposar al públic l'aprovació inicial de l'expedient de modificació en el tauler d'anuncis i en
el Butlletí Oficial de la Província per un període de quinze dies hàbils, a comptar des de l'endemà de
la seua publicació en el Butlletí Oficial, posant a la disposició del públic la documentació
corresponent. Durant el citat termini, els interessats podran examinar la documentació i presentar
reclamacions davant el Ple de la Corporació.
CINQUÈ.- Que es done compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments que es
formulen, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no es presenten, l'acord provisional
s'elevarà automàticament a definitiu.
SISÈ.- L'acord d'aprovació definitiva i el resum per capítols de la modificació de crèdits haurà de
publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província per a la seua vigència i impugnació jurisdiccional.
SETÈ.- De l'expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovada, es remetrà còpia a
l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seua remissió al Butlletí
Oficial de la Província.
Àudio: 04.mp3
Vídeo: http://videople.es/809

I no havent-hi altres assumptes que tractar pel Sr. President es va aixecar la sessió sent les 12:29
hores del mateix dia de la seua iniciació.
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