SESSIÓ:
07/2017
DATA:
22 DE MAIG DE 2019
CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA
ASSISTENTS:
ALCALDE-PRESIDENT:
Sr. Tomàs Ferrandis Moscardó

Grup municipal Compromís

Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís

Sra. Melisa Velasco Martín
Sr. Daniel Moncho Aparisi
Sra. Neus Roselló Lloret
Sr. Salvador de la Asunción Peiro
Excusa la inassistència

Grup municipal Popular
Grup municipal Popular
Grup municipal Popular
Grup municipal Popular

No excusa la inassistència
En el municipi de Xeresa, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial, situada al
carrer Alcodar, 16, el dia vint-i-dos d’abril de de dos mil dènou, a les vint-i-una
hores, es reuneixen, prèviament convocats de manera reglamentària, sota la
presidència de l’Alcalde -President, Sr. Tomàs Ferrandis Moscardó, els membres de la
Corporació que s’assenyalen en l’encapçalament d’esta acta composen la majoria
necessària i suficient de la tercera part del nombre legal de membres de la Corporació
municipal per a dur a terme la sessió ordinària, assistits per la Secretaria -Interventora
de la Corporació, Laura Hernández Gimeno .
Tot seguit, la presidència entra a conèixer els assumptes de l’ordre del dia.
1.1.-PROPOSICIÓ D’ALCALDIA SOBRE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM 3/2019
PER RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT (EXP 3/2019)
Es sotmet a votació la proposta d’Alcaldia del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ALCALDIA
Finalitzada la comptabilitat municipal de l’exercici 2018 s’ha constatat l’existència de
obligacions pendents de l’exercici anterior que no han pogut ser aplicades en el procés
d’execució pressupostaria.
Considerant que, en virtut del principi d’especialitat temporal, previst en l’art. 176.1 del
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Sra. Eva Calleja Roselló
Sr. Tomás Daviu Pellicer
Sr. José Antonio Pellicer Bou
Sra. Mari Carmen Liñana Fernández
Sr. Josep Antoni García Miragall
Sra. Ana Isabel Peiró Canet

Número : 2019-0005 Data : 05/06/2019

REGIDORS:

ACTA DEL PLE

TOMÀS FERRANDIS MOSCARDÓ ( 2 de 2 )
ALCALDE-PRESIDENT
Data Signatura : 05/06/2019
HASH: be7183bb2afa1cca7ca13f0572ff27ca

Laura Hernández Gimeno ( 1 de 2 )
Secretària-interventora
Data Signatura : 05/06/2019
HASH: 496dacd9c47726c03d6315e355a4dfa0

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.

R. D. Leg. 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, sols poden imputar als crèdits de l’estat de despeses de cada
exercici les obligacions derivades de adquisicions, obres, serveis i demès prestacions
o despeses en general que es realitzen en l’any natural del propi exercici
pressupostari, degudament aplicar-se les despeses realitzades en exercicis anteriors
mitjançant el denominat “reconeixement extrajudicial de crèdits”, previstos en l’art.
60.2 del R.D. 500/1990, de 20 d’abril, reconeixement que es reserva a la competència
del Pleno de la Corporació.
Vist l’informe emès a tal efecte per la Secretaria- Interventora Municipal.
Aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament - Pleno l’adopció dels següents Acords:

TERCER. - Condicionar el present Acord a l’entrada en vigor de l’expedient de
modificació de crèdits que es troba en tràmit i finança el present reconeixement
extrajudicial.”
Sotmesa a votació la proposta, resulta aprovada , per SET vots a favor ( regidors/res
Grup Compromís) i quatre abstencions ( regidors/es Grup Popular)
1.2 PROPOSICIÓ D’ALCALDIA SOBRE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3/2019 PER
SUPLEMENT DE CRÈDIT I PER CRÈDIT EXTRAODINARI DEL PRESSUPOST DE
DESPESES 2019.

ACTA DEL PLE

SEGON. - Donar trasllat del present acord a Secretaria - Intervenció perquè es
realitzen les operacions comptables de reconeixement de l’obligació i, en el seu cas,
els pagaments pertinents.
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PRIMER. - Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de
exercicis anteriors per un import total de 155.238,11 euros, la qual relació figura en
l’expedient, amb descripció d’import, partida pressupostaria, concepte i any
d’aplicació.

“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
“Modificació de crèdits en el Pressupost General de 2019 mitjançant concessió de
crèdits extraordinaris i suplements de crèdits”.
Vista la necessitat d’habilitar crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en el estat
de despesa del vigent Pressupost General i
RESULTANT: Que atenent a la especificitat i situació de les despeses que es pretén
cobrir s’arriba a la conclusió de que la seua habilitació dintre del present exercici
resulta convenient per els interessos municipals.
CONSIDERANT: Que els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits objecte del
present expedient es financen mitjançant Romanent de tresoreria per despeses
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Es sotmet a votació la proposta d’Alcaldia del tenor literal següent:

generals, mig previst en l’article 36.1 del Reial Decreto 500/1990, de 20 d’abril, per el
que es desenvolupa el capítol primer del títol sext de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Per aquesta Alcaldia - Presidència es proposa a l’Ajuntament - Pleno, previ informe de
la Intervenció municipal, l’adopció del següent acord:
PRIMER. - Concedir en el vigent Pressupost General els crèdits extraordinaris i
suplements de crèdits que, per quantia de 167.692,09 euros, figuren en l’Annex a la
present proposta que obra en el expedient.
SEGÓN. - Finançar els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
següent:

conforme a lo

1.3 PROPOSICIÓ D’ALCALDIA SOBRE RECTIFICACIÓ ANUAL DE L’INVENTARI
DE BÉNS D’AQUESTA CORPORACIÓ A 31 DE DESEMBREDE 2018.
Es sotmet a votació la proposta d’Alcaldia del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD.
En compliment del disposat en el Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel que
s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals (articles 17 a 36), i en l’article 86
del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; i vist
l’informe de Secretaria.

ACTA DEL PLE

Sotmesa a votació la proposta, resulta aprovada, per SET vots a favor ( regidors/res
Grup Compromís) i quatre abstencions ( regidors/es Grup Popular)

Sotmet a la consideració del Ple de la Corporació proposta d’Acord en els següents
termes:
PRIMER.- Aprovar l’actualització de l’Inventari Municipal de béns i drets pertanyents a
aquest Municipi, a data 31 de desembre de 2018, en els termes que es resumeixen a
continuació:
Inventari general de Béns i Drets
Epígraf 1: IMMOBLES
Patrimonials
Urbana
Rústica
Domini Públic
Urbana
Rústica

A 31/12/2017
20.635.609,94 €
1.730.477,72 €
778.746,42 €
951.731,30 €
18.905.132,22 €
17.153.197,94 €
1.751.934,28 €

Variació
335.216,23 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
335.216,23 €
335.216,23 €
470.793,30 €

A 31/12/2018
20.970.826,17 €
1.730.477,72 €
778.746,42 €
951.731,30 €
19.240.348,45€
17.488.414,17€
1.751.934,28€
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TERCER. - Acordar igualment la seua exposició pública, i si no es presentaren
reclamacions, elevar automàticament a definitiva la seua aprovació, sense necessitat
de nou Acord, procedint a la seua publicació per Capítols.

Número : 2019-0005 Data : 05/06/2019

Romanent de tresoreria despeses generals 2018 . . . 167.692,09 euros, -

Epígraf 2 : DRETS REALS
0,00 €
0,00 €
Epígraf 3 : MOBLES DE CARÀCTER HISTÒRIC
0,00 €
0,00 €
Epígraf 4 : VAL. MOBILIARI I DEUTOR DE CARÀCTER
PERSONAL
2.100,00 €
0,00 €
Epígraf 5 : VEHICLES
42.324,47 €
2.701,98 €
Epígraf 6: SEMIMOVIENTS
0,00 €
0,00 €
Epígraf 7: MOBLES NO INCLOSOS EN ALTRES EPIGR
527.270,39€
75.946,85 €
PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL
382.260,00 €
-313.931,86€
VALOR TOTAL DE L'INVENTARI
21.589.564,80€€ 99.933,20 €

0,00 €
0,00 €
2.100,00 €
45.026,45€
0,00 €
603.217,24€
68.328,14€
21.689.498,00

CINQUÉ.- Procedir a la inscripció en el Registre de la Propietat dels béns i drets,
qualsevol que siga la seua naturalesa que no estiguen inscrits d'acord amb el que es
preveu en l'article 36 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, per al que es
remetrà al Registre una certificació del Secretari en relació amb l'inventari aprovat.”
Sotmesa a votació la proposta, resulta aprovada , per SET vots a favor ( regidors/res
Grup Compromís) i quatre abstencions ( regidors/es Grup Popular)

Esgotat l’ordre del dia, el Sr. Alcalde dona per conclòs l’acte públic, aixecant la sessió
a les vint-i-una hores i cinc minuts del dia indicat en l’encapçalament. De tot això, com
a Secretaria- Interventora, done fe.

L’ALCALDE
Tomàs Ferrandis Moscardó

LA SECRETARIA – INTERVENTORA,
Laura Hernández Gimeno .
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QUART.- Remetre l'expedient complet a la Comunitat Autònoma i a la Subdelegació
del Govern a l'efecte de donar compliment al que s'estableix en l'article 86 del Text
Refós de Règim Local i l'article 32 del Reglament de Béns d'Entitats Locals.

ACTA DEL PLE

TERCER.- Si no es presenten reclamacions, s'entendrà elevada a definitiva la
rectificació de l'inventari.
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SEGON.- Exposar al públic l'expedient per un termini de 20 dies hàbils en el tauler
d'edictes de l'Ajuntament i en el BOP.

