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Àrea de Secretaria    RLS/soa   Exp. Núm.: 11/2013.     Nomenclàtor: PE 11/2013 de (data: 19/11)
Assumpte: Ple de l'Ajuntament de Benetússer.  Sessió Extraordinària.

ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE EN  1ª
CONVOCATÒRIA EL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2013.

ASSISTENTS:
Presidenta -PP-:
Laura Chulià Serra. 

Regidors integransts del grup PP:
Miguel A. Madrero Tarancón.
José Vicente Vidal Selvi.
Encarna Prieto Llácer. 
Lorena Morillo Olmedilla. 

Regidors integrants del grup PSOE-PSPV:
Eva A. Sanz Portero
Oscar Labiós Vendrell.
Juan Antonio Alarcón Giner. 
Ana Mª Martín Valero.
Josefa Ferriols Raga.
Vicente Jesús Arroyo Chover. 

Regidors integrants del grup EU:
Josep Manuel Albiol i Roso.
Montserrat Payà Esteve.

 Regidor integrant del CDL: José E. Aguar Vila.

Regidors no adscrits:
Luis M. Vicent Adell.
Ambrosio Andreu Villalón. 
Mª José García Pascual.

Interventora: 
Esther Navarro Gamón. 

Vicesecretària: 
Mª Lidón Chiva Villanueva

    En  el municipi de Benetússer, a les vint-i-una hores del dia
dènou de novembre de dos mil tretze,  i sota la Presidència de la
Sra. Alcaldessa, Na Laura Chuliá Serra, es reunixen en primera
convocatòria a la Casa Consistorial,  els regidors  que al marge
s'expressen, amb la finalitat de realitzar sessió extraordinària del
Ple  de  l'Ajuntament,  prèvia  convocatòria  efectuada  amb
l'antelació establida pel Reglament d'Organització, Funcionament
i Régim Jurídic de les Entitats Locals, de la qual ha sigut donada
publicitat  per  mitjà  de  la  fixació  d'un  exemplar  de  la
convocatòria  i  ordre  del  dia  en  el  tauler  d'edictes  d'esta  Casa
Consistorial.

  Tot seguit d'ordre de la Presidència, es procedix a l'estudi dels
assumptes a tractar d'acord amb el següent:

  
  
  

ORDRE DEL DIA

1r.   ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 

Punt únic:
 

Expt.  3.1-071/2013  ~   Proposició  de  modificació  de  crèdit  per  transferència  entre
aplicacions  pressupostàries  de  diferent  àrea  de  despesa,  amb  la  finalitat  de  reconéixer
extrajudicialment obligacions i de liquidar interessos de demora.

     2n.  TORN D’INTERVENCIONS

-----------------------------\\---------------------------------
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Abans d'iniciar la sessió, l'Alcaldessa cedix la paraula  a la senyora vicesecretària, qui explica que segons
la normativa de règim local només poden incloure’s en l’orde del dia, els assumptes que hagen sigut prèviament
dictaminats  per  la  Comissió  Informativa  corresponent. Amb  motius  d'urgència  no ha  sigut  dictaminat  este
assumpte amb anterioritat a la convocatòria de la sessió plenària; i per la qual cosa s'ha de sotmetre a votació la
ratificació de la inclusión del punt: «Expt. 3.1-071/2013 ~ Proposició de modificació de crèdit per transferència
entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa, amb la finalitat de reconéixer extrajudicialment
obligacions i de liquidar interessos de demora».

El regidor d'Hisenda explica que  les raons que han motivat la convocatòria i  celebració d’esta sessió
extraordinària per tal de tractar l'únic punt de l'ordre del dia és que resulta d'inajornable compliment aprovar
açò,  i  respectar  el  procediment  requerit  de  publicació  i  ratificació  de  l’acord  plenari  durant  els  terminis
establits, així com procedir a la seua comptabilització durant l'any natural.

Sotmés  a  votació el Ple de l’Ajuntament, amb catorze vots a favor dels regidors integrants dels grups
[PP (5), PSPV-PSOE (6), EU (2) i CDL (1), i l'abstenció dels regidors no adscrits (3)], acorda aprovar -davant
la urgència de resoldre la qüestió hi plantejada-, el tractament del punt  «Expt. 3.1-071/2013 ~Proposició de
modificació de crèdit per transferència entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa, amb la
finalitat  de reconéixer extrajudicialment obligacions i de liquidar interessos de demora», malgrat no haver
sigut dictaminat este assumpte amb anterioritat a la convocatòria de la sessió plenària.

  A continuació es mamprén el  tractament  de l'unic punt  de l’ordre  del  dia amb el  resultat  que més
endavant s’arreplega.
   
   1r. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE

 Punt únic. EXPT.  3.1-071/2013  ~   PROPOSICIÓ  DE  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDIT  PER
TRANSFERÈNCIA ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DIFERENT ÀREA DE
DESPESA,  AMB  LA  FINALITAT  DE  RECONÉIXER  EXTRAJUDICIALMENT
OBLIGACIONS I DE LIQUIDAR INTERESSOS DE DEMORA.

La Interventora explica el contingut tècnic de la proposta i assenyala que  hi h una errada en la primera
proposta que s'ha passat a l'Alcaldia per a la firma, i què comprén dos apartats.  L'apartat A: Transferència de
crèdit  i l'apartat B: crèdit extraordinari, havent de comprendre únicament el punt primer. Per tant la quantitat
total de la modificació de crèdit ascendix a  198.906,14 €. De tot açò la Intervenció ha emés el corresponent
informe.

A continuació, s’inicia el torn d’intervencions:

El portaveu d'EU manifesta la voluntat del seu grup d’haver destinat l'esmentada quantitat econòmica al
pagament  de l’expropiació  dels  terrenys,  però com el  Ple  ho va  rebutjar,  estan d’acord que es  destine al
pagament de factures. 

Advertix que cara al futur no s’han de permetre determinats gastos, com per exemple el de l’enllumenat
de festes o pirotecnia; o actuacions com es fa a la partida de recaptació. Hi ha molts diners que se’n va a
l’oficina de recaptació. Votaran a favor perquè són factures que s'han de pagar.

El  regidor  José  E.  Aguar  exposa  la  seua  voluntad  de  que  els  diners  s’haguera  destinat  a  pagar
l’expropiació  dels  terrenys per  a ampliar  la zona esportiva.  Però és veritat  que el  Ple va votar  que no es
destinara a això.

Demana a Intervenció que a l’hora d’elaborar el pressupost s’ajusten més els “gastos financers”.

Contesta la senyora interventora que els esmentats gastos financers es corresponen amb els interessos
de demora a abonar a Desarrollos Urbanos Benetússer, SL; i l’estimació es fa des de la Tresoreria.

La regidora socialista Eva A. Sanz comenta que ells no han pogut tindre accés a les factures, encara que
saben que en este expedient no és preceptiu. Per açò, s’abstindran.

El regidor Miguel A. Madrero explica que les factures, en este cas, no  feien falta. Sí que faran falta en el
pròxim Ple de ratificació. El criteri que s’ha adoptat per a abonar els factures son; per anys, i a proveïdors amb
els que és treballa contínuament.
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Finalitzades els Intervencions, i ateses els consideracions següents:

Expte.: 31-071/2013. Modificación de créditos. Transferencia de créditos.

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA
Considerando la posibilidad de transferir crédito entre las aplicaciones presupuestarias que se citan para

dar cobertura a otros gastos  no previstos  inicialmente en el presupuesto. 
Considerando lo dispuesto en la Base  9ª de Ejecución de Presupuesto municipal para el ejercicio 2013,

se propone la aprobación de la siguiente modificación presupuestaria: 

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

APLICACIONES QUE AUMENTAN:

Aplicación.- 151.227.00.- Limpieza jardines. 35,58 €

Aplicación- 132.227.01.- Mantenimiento Extintores. 359,01 €

Aplicación.- 134.221.09.- Protección Civil. 132,00 €

Aplicación- 162.227.99.- Recogida residuos Sólidos. 39.401,78 €

Aplicación.- 231.226.09.- Actividades Centro Mun. Convi-
vencia.

773,60 €

Aplicación.- 334.212.00.- Mantenimiento Biblioteca. 3,45 €

Aplicación.- 334.212.01.- Mantenimiento Centro Cultural. 9.783,55 €

Aplicación.- 334.226.10.- Centro Cultural Actividades. 1.805,53 €

Aplicación .- 338.226.02.- Alumbrado Fiestas. 14.339,50 €

Aplicación.- 338.226.03.- Pirotécnia. 3.978,00 €

Aplicación.- 338.226.09.- Actos culturales 9 d'Octubre 896,61 €

Aplicación.- 338.226.10.- Festejos Populares. 13.378,32 €

Aplicación.- 341.212.00.- Conserv. Manten. Polideportivo. 438,98 €

Aplicación.-431.212.00.- Conserv. Manten. Mercado. 50,69 €

Aplicación.- 450.212.00.- Mantenimiento Almacén Munici-
pal.

2.486,80 €

Aplicación.- 450.219.01.- Conserv. Carreter. Y vías públi-
cas.

400,16 €

Aplicación.- 450.227.90.- Conservación alumbrado. 1.703,71 €

Aplicación.- 450.623.00.- Manquinaria e instalaciones téc-
nicas.

135,18 €

Aplicación.- 920.212.00.- Conserv. Manten. Edificios. 4.977,03 €

Aplicación.- 920.216,00.- Manten. Concerv. Informatica. 926,65 €

Aplicación.- 920.221.02.- Suministro Combustible. Gas. 1.084,95 €

Aplicación.- 920.222.00.- Telefonos. 1.480,32 €

Aplicación.- 920.227.00.- Limpieza Edificios Públicos. 9.041,14 €

Aplicación.- 920.226.04.- Gastos Jurídicos y Trabajos Téc-
nicos.

519,68 €

Aplicación.- 932.227.08.- Servicio Recaudación. 48.631,33 €

Aplicación.- 011.359.00.- Otros gastos financieros. 42.142,59 €

                                                                                                                                                          198.906,14 €
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APLICACIONES QUE DISMINUYEN

Aplicación.- 450.600,00 Expropiación de Terrenos
198.906,14

€

Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, amb huit vots a favor dels regidors integrants dels grups [PP,
(5),  EU (2)  i  CDL (1)],   tres  vots  en  contra  dels  regidors  no adscrits  (3),  i  sis  abstencions  dels  regidors
integrants del grup PSPV-PSOE (6), ACORDA APROVAR  la Modificació de crèdit  per transferència entre
aplicacions  pressupostàries  de  diferent  àrea  de  despesa,  amb  la  finalitat  de  reconéixer  extrajudicialment
obligacions i de liquidar interessos de demora. [Expedient:  3.1-071/2013]

2n. TORN d’INTERVENCIONS.

No hi ha cap intervenció.

-----------------------------\\---------------------------------

I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència va alçar la sessió, sent les   21:20   del dia dènou de
novembre de dos mil tretze. I perquè conste, estenc la present acta.

      La presidenta      La vicesecretària

 Laura Chuliá Serra                         Mª Lidón Chiva Villanueva
---------------------------------- // ----------------------------------
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