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M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

Acta; Nº 11/15 DEL PLE DE L'AJUNTAMENT.
Sessió; EXTRAORDINÀRIA I URGENT
Data Celebració; DIA 19 DE JUNY DE 2015.

En la Vila de Biar, sent les nou hores i vint del dia indicat, es reuneixen en les oficines
municipals del M.I. Ajuntament de Biar, la Presidenta i els senyors/-as Regidors/-as que a
continuació s'indiquen, a fi de celebrar sessió extraordinària i urgent de l'Ajuntament Ple;

Julio L. Sanjuan Martínez (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 06/08/2015
HASH: 1fbccb0571129095030074ac4b5e1bb5

Grup Municipal de Compromís
Portaveu: D. Juan Luis Escoda Parra
D. Josep Xufre Román
Grup Municipal del Partit Esquerra Unida Pais Valencià
Portaveu: D. Vicente Galvany Merí
Grup Municipal Popular
Portaveu: Sra. Mª Magdalena Martínez Martínez
D. José Soler Albero
D. Roberto Mateo Díez Soler
Dª Mª Carmen Coloma Martínez
Dª. Ana Campos Valdés
Sra. SECRETÀRIA - INTERVENTORA. Dª. Soledad Megías Roca

Convocats dins del termini i en la forma escaient legals, constitueixen l'Ajuntament Ple, que
de conformitat amb el que es disposa en l'article 109.g) del R.D 2.568/1986, de vint-i-vuit de
novembre, done fe de l'esdevingut en aquesta sessió, fent constar de manera resumida i sintetitzada
les opinions dels grups o membres de la Corporació que han intervingut en les deliberacions dels
temes i que són decisives per als acords que s'adopten, així com les incidències produïdes.
Una vegada finalitzat aquest, es passa a l'estudi dels assumptes que conformen l'Ordre del
Dia, adoptant-se els següents acords:
Ordre del Dia:
1º.- VOTAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
2º.-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT Nº
1/2015.
_______________________
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ACTA DEL PLENO

Srs. REGIDORS/-AS: Grup Municipal del Partit Socialista
Portaveu: Dª. Mª Asunción Gregori Ferrer.
Dª Cristina Hernández García

Número: 2015-0011 Fecha: 05/08/2015

Sr. ALCALDE-PRESIDENT D. Julio L. Sanjuán Martínez

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

1º.- VOTAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
El Sr. Alcalde explica breument la urgència de la sessió ja que han de complir uns terminis
d'execució d'una obra per a la qual es disposa de subvenció.
Els **Srs. Regidors procedeixen a la votació de la urgència, sent aquesta APROVADA per
UNANIMITAT del nombre legal de membres del Ple.
2º.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT Nº

El dia 17 de juny, mitjançant Decret d’Alcaldía núm. 379/2015, s’inicia expedient de
modificació de crèdits mitjançant suplements de crèdit, per ser insuficient el crèdit existent per a fer
front front a l’aportació municipal per a l’obra “Reparació de la xarxa del clavegueram del casc
urbà de Biar”.
En data de juny s'emet informe per la Secretària Interventora en el qual s'analitza la proposta
de modificació de crèdits i conclou assenyalant el següent: “Per tot açò, s'informa favorablement la
modificació proposada, la qual haurà de sotmetre's previ dictamen de la Comissió d'Hisenda, al Ple
de la Corporació amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que el pressupost, sent així mateix
d'aplicació les normes sobre publicitat, reclamacions i informació a què es refereix l'article 169 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.”
Per tot el que s'ha exposat, es proposa:
PRIMER: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits mitjançant suplements
de crèdit 1/2015, el detall del qual es relaciona tot seguit:
Suplements de crèdit.
Crèdits de despeses a suplementar:
PARTIDA
160-619.03

DENOMINACIÓ

Crèdit actual

Reparació de la xarxa del clavegueram del
casc urbà de Biar.
23.661,14
Total Suplements de Crèdit.

Import
a
suplementar
5.915,28
5.915,28

L’import anterior queda finançat amb els següents recursos:

2

Cód. Validación: 3E5TSKJZAHCJPGAF7P4MYCAHQ | Verificación: http://biar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 3

“ASSUMPTE: PROPOSTA AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS MITAJANÇANT SUPLEMENTS DE CRÈDITS 1/2014.

ACTA DEL PLENO

La Sra. Secretària procedeix a donar lectura a la proposta que a continuació es transcriu:

Número: 2015-0011 Fecha: 05/08/2015

1/2015.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

DENOMINACIÓ

870.00

Previsió
actual.
Romanent de tresoreria per a despeses 224.903,00
generals.
Total igual als Suplements de Crèdit.

Increment
Previsions
5.915,28
5.915,28

SEGON: Exposar al públic l'acte d'aprovació inicial de l'expedient, per termini de 15 dies
hàbils, en el tauler d’anuncis de l'Ajuntament i en el BOP, termini durant el qual els interessats ho
podran examinar i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació.

Tant la Sra. Gregori com el Sr. Escoda es mostren a favor de l'aprovació d'aquest punt i de
l'execució de l'obra.
A Sra. Martínez també indica la conformitat del seu Grup. Explica que és un projecte que
van sol·licitar quan estaven en l'Equip de Govern i que l'Excma. Diputació recolza amb una
subvenció. Considera correcte que es traga l'import del romanent de tresoreria.

Número: 2015-0011 Fecha: 05/08/2015

El Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Galvany com a regidor encarregat de la matèria.
Explica que es tracta de fer front a l'aportació que ha de fer l'Ajuntament a unes obres en el
clavegueram. Del total del projecte l'Excma. Diputació Provincial subvenciona un 80 % i
l'Ajuntament corre amb 5.915’28 € que eixiran del romanent de tresoreria. Es porta el punt a
aprovació per urgència perquè van ser informats del termini de justificació de la subvenció quan ja
estava convocat el ple anterior.

ACTA DEL PLENO

TERCER: Autoritzar a l’Alcalde per a l’execució d’aquest acord..”

No havent-hi més assumptes que debatre, el Sr. president alça i dóna per conclosa la sessió,
sent les nou hores i trenta minuts, i per mi, la secretària, s'estén la present acta en el lloc i data
indicada en l'encapçalament, que a continuació signa amb mi el Sr. president, de tot la qual cosa
done fe.

EL PRESIDENT
Sgnt: Julio Sanjuán Martínez

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA
Sgnt: Soledad Megías Roca

DOCUMENT SIGNAT I DATAT ELECTRÒNICAMENT
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Una vegada manifestats tots els Grups, s'APROVA per UNANIMITAT dels membres
legals que componen la Corporació.

