ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.
SESSIÓ:
10/2018
DATA:
19 DE NOVEMBRE DE 2018.
CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA

Grup municipal Compromís

REGIDORS:
Sra. Ana Isabel Peiró Canet
Sra. Eva Calleja Roselló
Sr. Tomás Daviu Pellicer
Sr. José Antonio Pellicer Bou
Sra. Mari Carmen Liñana Fernández
Sr. Josep Antoni García Miragall

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

Sra. Neus Roselló Lloret
Sra. Melisa Velasco Martín

Grup municipal Popular
Grup municipal Popular

Excusa la inassistència
Sr. Salvador de la Asunción Peiró
Sr. Daniel Moncho Aparisi

Grup municipal Popular
Grup municipal Popular

En el municipi de Xeresa, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial,
situada al carrer Alcodar, 16, el dia dinou de novembre de dos mil dihuit, a les vuit
hores i trenta minuts, 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, Lucía Matoses Oller.
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ALCALDE-PRESIDENT
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No excusa la inassistència

Número : 2018-0009 Data : 04/12/2018

ALCALDE-PRESIDENT:
Sr. Tomàs Ferrandis Moscardó

Tot seguit, la presidència entra a conèixer els assumptes de l’ordre del dia.
1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº21,
MITJANÇANT CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Abans de procedir a la votació, el Sr. Alcalde-President exposa que es tracta de fer
una modificació de crèdits per majors ingressos i s’ha de fer dins de l’exercici 2018, ja
que els ingressos corresponen a dita anualitat.
Obert un torn d’intervencions no se’n produeix cap i per tant, es sotmet a aprovació del
plenari, la proposta del següent tenor literal:

“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
“Modificació de crèdits en el Pressupost General de 2018 mitjançant
concessió de crèdit extraordinari”.
Vista la necessitat d’habilitar un crèdit extraordinari en l’estat de despesa del vigent
Pressupost General i
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LUCIA MATOSES OLLER ( 1 de 2 )
SECRETARIA-INTERVENTORA
Data Signatura : 04/12/2018
HASH: 04b2c9209c7dc7567fc0211b849ad660

ASSISTENTS:

RESULTAT: Que atenent a la especificitat i situació de la despesa 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 el crèdit extraordinari objecte del present expedient es finança
mitjançant majors ingressos efectivament recaptats, mig previst en l’article 36.1.b)
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 es proposa a l’Ajuntament, previ informe de la
Intervenció municipal, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Concedir en el vigent Pressupost General el crèdit extraordinari que, a
continuació, es relaciona:
PARTIDA
62300-161

DESCRIPCIÓ

IMPORT

Anell abastiment d'aigua en C/Cervantes

99.604,88 €

TERCER.- Acordar igualment la seu 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.

L’ALCALDE
Tomás Ferrandis Moscardó.”

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per la majoria absoluta dels membres
de la Corporació, amb set vots a favor del grup municipal compromís i dos abstencions
del grup municipal popular.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº28,
MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT.
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SEGON.- Finançar el crèdit extraordinari mitjançant majors ingressos efectivament
recaptats sobre els previstos en el concepte d’ingressos 55100 “Cànon abastiment
de aigua potable”.

Obert un torn d’intervencions no se’n produeix cap i per tant, es sotmet a aprovació del
plenari, la proposta del següent tenor literal:
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
“Modificació de crèdits en el Pressupost General de 2018 mitjançant
concessió de suplements de crèdit”.
Vista la necessitat d’habilitar un suplement de crèdit en l’estat de despeses del
vigent Pressupost General i
RESULTANT: Que atesa la especificitat i situació del despesa que es pretén cobrir
s’arriba a la conclusió de que la seua habilitació dintre del present exercici resulta
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Abans de procedir a la votació, el Sr. Alcalde-President exposa al igual que en el
primer punt, que es tracta de fer una modificació de crèdits per majors ingressos i s’ha
de fer dins de l’exercici 2018, ja que els ingressos corresponen a dita anualitat.

convenient per els interessos municipals.
CONSIDERANT: Que el crèdit extraordinari objecte del present expedient es finança
mitjançant majors ingressos efectivament recaptats, mig previst en l’article 36.1.b)
del Reial Decret 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 es proposa a l’Ajuntament – Pleno, previ informe de la
Intervenció municipal, la adopció del següent acord:
PRIMER.- Concedir en el vigent Pressupost General el suplement de crèdit que, a
continuació, es relaciona:
PARTIDA
62201-342

DESCRIPCIÓ
Coberta pista poliesportiva

IMPORT
150.000,- €

SEGON.- Finançar el suplement de crèdit mitjançant majors ingressos efectivament
recaptats sobre els previstos en el concepte de 60000 “Alienació parcel·la”.
TERCER.- Acordar igualment la seu exposició pública, i si no es presentaren
reclamacions, elevar automàticament a definitiva la seua aprovació, sin necessitat
de nou Acord, procedint a la seu publicació per Capítols.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per la majoria absoluta dels membres
de la Corporació, amb set vots a favor del grup municipal compromís i dos abstencions
del grup municipal popular.
Esgotat l’ordre del dia, el Sr. Alcalde dona per conclòs l’acte públic, aixecant la sessió
a les vuit hores i trenta cinc minuts del dia indicat en l’encapçalament. De tot això, com
a Secretaria- Interventora, done fe.

LA SECRETARIA – INTERVENTORA,
Lucía Matoses Oller.
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L’ALCALDE
Tomàs Ferrandis Moscardó
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Tomás Ferrandis Moscardó”.
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