Sessió Ordinària celebrada el 12 de juny de 2014.

AYUNTAMIENTO
DE

ALCALALI

SESSIÓ Nº TRES DE 2.014.
ASSISTENTS
Sr. Alcalde
(PP)

SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE L’AJUNTAMENT
D’ALCALALÍ, CELEBRADA EL DÍA DOTZE DE
JUNY DE DOS MIL CATORCE.

D. LEOPOLDO FERRER RIBES
(PP)
Dª MARÍA CRISTINA GINER FERRER
(PP)
Dª.HAZEL ELIZABETH SIMMONDS
(PP)
Dª. BEATRIZ VICENS VIVES
(PP)
D. JOSÉ ANTONIO SERER ANDRÉS
(PSOE)
Dª. MARÍA ISABEL MOLINA VICENS
(PSOE)
D. FRANCISCO MIGUEL COSTA LLÀCER
(BLOC)
Dª ROSA ESPERANZA MONSERRAT FERRER (GALL)

A la Casa Consistorial d'Alcalalí, a les vint-i-dos hores
del dia dotze de juny de 2014, es reuneixen en
primera convocatòria les senyores i senyors indicades
al marge, sota la presidència de l'alcalde Sr. José
Vicente Marcó Mestre, a fi de celebrar sessió
ordinària, convocada a aquest efecte.

D. JOSÉ VICENTE MARCO MESTRE
Srs. Regidors

Sr. Secretari

Sent l'hora expressada, la Presidència va iniciar la
sessió, passant-se a tractar els assumptes compresos
en l'Ordre del Dia.

D. JUAN JOSE ABAD RODRIGUEZ

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTIVA.

1.- LECTURA I APROVACIÓ SI ESCAU DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Havent donat compte de l'Acta de la sessió anterior nº 2/2014, de data 30 d'abril de 2014, no formulantse cap observació ni objecció a la mateixa, va ser aprovada per nou vots a favor i, per tant, per
UNANIMITAT dels senyors assistents.

2.- APROVACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES QUE HAURÀ DE REUNIR LA
IMPLANTACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC EN DIFERENTS ZONES DEL TERME MUNICIPAL.

Vista la necessitat d'homogeneïtzar la implantació de l'enllumenat públic en el municipi per obtenir una
estètica d'acord amb l'entorn i reduir en tant que sigui possible la diversitat de subministraments
necessaris per al manteniment posterior, així com obtenir unes garanties de qualitat en els materials i
execució dels treballs.
Havent donat compte de la necessitat d'implantar els nous sistemes d'enllumenat púbic consistents en la
tecnologia del led donat el seu menor consum.

Vist el document elaborat pels Serveis Tècnics, el qual haurà de servir de base per a la implantació
d'enllumenat públic en el municipi en els supòsits en què no existeix un Pla Parcial aprovat, la Corporació
per unanimitat de tots els seus membres, ACORDA aprovar el següent document que es transcriu
literalment.
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Descripció de la Lluminària.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC D'ALCALALÍ
EN SÒL URBÀ SENSE PLA PARCIAL APROVAT.
El present document estableix les característiques que hauran de reunir les instal·lacions d'enllumenat públic que
s'implanten en el sòl urbà d'Alcalalí i que no estiguen regulades per cap pla parcial aprovat amb anterioritat o ben els
que s’aprovessin després d'aquesta data i que per la seva tipologia l'Ajuntament considerés convenient establir altres
característiques per a l'enllumenat públic.
ESTIPULACIONS:
1. El punt de connexió per a les instal·lacions ho fixarà l'Ajuntament d'Alcalalí i figurarà en el projecte d'urbanització. En
aquest punt l'instal·lador electricista autoritzat i proporcionat per la promotora, aportarà certificat de mesurament de la
tensió nominal mesura amb multimetro homologat, indicant la data de mesurament i l'hora, sempre en l'interval
comprès entre les 22:30 h. i les 23:45 h.
2. L'Ajuntament d'Alcalalí proposarà el traçat necessari per arribar des del punt de connexió fins a les infraestructures
d'enllumenat públic que s'estiguen executant en la parcel·la motiu de les obres d'urbanització, establint la forma
d'executar-ho, sempre sobre la base de la reglamentació específica.
3. Els costos que això comporte seran per compte del promotor de les obres.
4. El cablejat que partint del punt de connexió i que finalitzés en el punt mes allunyat del mateix dins de les obres
d'urbanització en cas que la parcel·la confrontant no tingués implantades les obres d'infraestructura o bé en l'arqueta de
registre més propera dins de les obres adjacents consistirà com a mínim en mall per a subministrament trifàsic, 400/230
V., dotat de sis conductors (3 fases + neutre + terra + maniobra) de com mínim 6 mm². i 1 Kv, la forma d'instal·lació
consistirà en una mànega que reuneixi els cinc primers cables i deixe en un cable apart el de maniobra. La secció
mínima del conductor es justificarà mitjançant càlcul analític. En qualsevol cas no serà inferior a 6 mm². per a una
caiguda de tensió màxima entre l'origen de la instal·lació i qualsevol altre punt del 3 %.
L'execució de la instal·lació s'executés sobre la base de l'establert en la ITC-BT-09 del vigent reglament electrotècnic
en baixa tensió, RD 842/2002, de 2 d'agost i les seves instruccions complementàries. El factor de potència dels punts
de llum es corregirà fins a obtenir un valor de 0,90 o superior. El factor de potència global de la instal·lació seran 0,95
mínim. Aquest valor s'obtindrà mitjançant la instal·lació d'equips automàtics de compensació d'energia reactiva.
5. Cada fanal haurà de tenir la seva pròpia arqueta de registre de 30 X30 cm. i en ella es col·loqués una pica de presa
de terra de coure nu de 35 mm². de secció i 150 cm. de longitud, amb abraçadora i que es conexionarà al conductor de
protecció del bàcul o columna suporte de la lluminària. La posada a terra s'efectués sobre la base de l'establert en
l'article 10 de la ITC-BT-09.
6. Es prohibeix realitzar els entroncaments de les línies en les arquetes, les connexions hauran de fer-se dins de la
columna en el lloc establert per a això mitjançant embornament i hauran d'explicar totes les columnes amb la seva
corresponent caixa de fusibles.
7. Totes les lluminàries hauran de comptar amb el doble nivell per a la reducció de flux i complir amb l'establert en el
RD 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Eficiència Energètica en instal·lacions
d'Enllumenat Exterior i les seves instruccions Tècniques Complementàries EA-01 a EA-07.
8. Es prohibeix la instal·lació de lluminàries que no compten amb les degudes mesures per prevenir la contaminació
lumínica.
9. Les lluminàries hauran de col·locar-se a la menor distància possible de la vorada i sempre dins de la vorera.
10. Característiques de les lluminàries:

Hermeticitat del bloc òptic: IP 66 (*)segons la norma IEC - EN 60598
Resistència als impactes PC: IK 10 (**) segons la norma IEC - EN 62262
PMMA: IK 06 (**)segons la norma IEC - EN 62262
Resistència aerodinàmica (CxS): 0,08 m2
Tensió nominal: 230 V - 50 Hz
Classe elèctrica: I ó II (*) segons la norma IEC - EN 60598
Pes lluminària completa: 5kg
Materials:
Base y capó: Aliatge d’alumini injectat pintat
Protector: Policarbonat SLX (anti-UV) o metacrilat
Color: Gris AKZO 900
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Hapi LED
W

410 mm

H1

556 mm

H2

377 mm

H3

133 mm

∅

60 mm

Descripció de la Columna.
Fust.
S'adoptarà un fust tronc cònic fabricat en acer galvanitzat S235*JRS d'acord a la norma UNEIX 10025 segona part.
Placa i perns d'ancoratge.
Es disposarà una placa quadrada de 300 x 300 mm i 8 mm d'espessor preparada per allotjar 4 perns distanciats 215 mm. Els perns
i cargols se serviran cintats i passivats i seran M16 x 500. Tots els cargols serà d'acer inoxidable.
Acabat amb pintura “hightech”.
El fust galvanitzat en calent rebrà el següent tractament per al seu acabat:
- La superfície s'escatarà de forma uniforme en instal·lació automàtica.
- S'aplicarà un tractament químic per garantir l'adherència màxima i es bufarà mitjançant aire comprimit la capa superficial.
- S'aplicarà una imprimació a força de mescla de resines sintètiques a fi de millorar l'adherència de l'acabat.
- S'aplicarà a l’ instal·lació automàtica, pintura en pols basada en resina polièster d'excel·lent resistència a l'exterior i durabilitat, així
com excel·lent acabat superficial.
- L'assecat s'efectuarà en forn de convecció forçada per a polimerització de pintura a fi d'aconseguir un correcte guarit.
- Les operacions de pintura comportaran el manteniment de les condicions següents:
∗ Humitat relativa inferior al 80%.
∗ Temperatura ambienti t, 5ºC < t < 40ºC.
∗ La temperatura de la superfície a pintar no serà inferior a 3ºC per sobre del punt de ruixo.
11.- Numero de lluminàries a instal·lar i la seva situació.

Per determinar el nombre de lluminàries a instal·lar així com la potència de les mateixes, s'aportés un estudi del vial
complet del que es tracte, realitzat amb el programari DIALUX sobre el model Hapiled de SOCELEC

12.- Per a la recepció de les obres d'urbanització serà preceptiu el butlletí del tècnic instal·lador de les lluminàries i la seva
posada en funcionament.

13.- L'Ajuntament d'Alcalalí queda facultat per resoldre els dubtes que es presenten i prendre els acords necessaris per al
bon ordre del present document, en tot el no previst en el mateix, facultant-se als serveis tècnics de l'Ajuntament per
quantes resolucions siguen necessàries en el desenvolupament del document.
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3.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2.013.
S'examina el Compte General corresponent a l'exercici de 2013, formada per Secretaria-Intervenció i
integrada pels estats i comptes anuals de l'Entitat Local rendits pel senyor Alcalde.
El Compte General ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Especial de Comptes de data 30
d'abril de 2014, havent estat exposada al públic període de quinze dies, previ anunci en el “Butlletí Oficial
de la Província d'Alacant” número 89, de data 12 de maig de 2014, durant els quals i vuit dies més, s'han
pogut presentar reclamacions, objeccions o observacions pels interessats. Durant aquest període no ha
estat presentada reclamació alguna per cap interessat.
Considerant que aquest Compte General està rendida conforme al previst en la secció segona del capítol
III del títol VI 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, i Regles 97 i següents de l'Ordre Ministerial EHA/4041/2004, de 23
de novembre, que aprova la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local.
Posat l'assumpte a votació per la Presidència, el Ple de la Corporació, estimant que els estats i comptes
anuals, així com els annexos que integren el Compte General, es troben degudament justificats d'acord
amb els llibres de comptabilitat, de conformitat amb l'article 208 i següents del RDL 2/2004 de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per nou vots a favor i per
tant per UNANIMITAT dels membres que en nombre de dret la constitueixen, ACORDA:
Primer.- Aprovar el Compte General corresponent a l'exercici de 2013, amb el següent resum:
Romanent de tresoreria total............................................
Saldos de dubtós cobrament …………………………………….
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb financ. Afectada
Romanent de tresoreria per a despeses generals....................

(+) 507.139,79€
(-) 41.774,14€
(-) 0,00€
465.365,65€

Resultat de l'exercici……………..............................................
Resultat pressupostari ajustat.............................................
Total Actiu.................................................................................
Total Passiu................................................................................

68.983,23€
132.989,31€
11.010.198,60€
11.010.198,60€

Segon.- Rendir aquest Compte General a la Sindicatura de *Comptes de la Generalitat Valenciana i al
Tribunal de Comptes, conforme al previst en l'article 208 i següents del RDL 2/2004 de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i en les Regles 97 a 112 de
l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de
comptabilitat.

4.- ADHESIÓ GENÈRICA A la CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE L'Excma. DIPUTACIÓ
PROVINCIAL D'ALACANT.
Havent donat compte del servei especialitzat Central de Contractació de l'Excma. Diputació Provincial
d'Alacant, adscrit a l'Àrea de Serveis Jurídics-Assistència a Municipis, creat a l'empar de l'establert en
l'art. 204.2 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.
Considerant que, l'adhesió genèrica a la Central de Contractació de l'Excma. Diputació Provincial
d'Alacant suposa participar en el sistema de racionalització tècnica de contractació articulat en el nivell
provincial sense existir cap obligació de participar en els concrets procediments de contractació que es
desenvolupen i sense repercussió econòmic-pressupostària.
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Considerant que, la contractació d'obres, serveis i subministraments a través de la Central de
Contractació, quan així es decideix en el procediment específic, permetrà, entre uns altres, obtenir millors
preus i condicions contractuals.
Considerant, l'art. 205.2 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, sobre adhesió al sistema de contractació centralitzada.
Considerant el Reglament d'Organització i Funcionament de la Central de Contractació publicat en el
Butlletí Oficial de la Província d'Alacant nº 41, de data 28, de febrer de 2014.
Sotmès l'assumpte a debat, el Sr. Costa manifesta que la proposta significa un major control dels
Ajuntaments per part de la Diputació perdent aquests autonomia, el Sr. Alcalde respon que l'Ajuntament
pot decidir en quins processos de contractació participa i fer-ho solament en aquells en els quals supose
un avantatge per a l'Ajuntament, després de l'oportú període de debat l'assumpte és posat a votació per
l'Alcaldia, adoptant la Corporació, per sis vots a favor (cinc del grup municipal del PP i un del grup
municipal del GALL), dos vots en contra del grup municipal del PSOE i una abstenció del grup municipal
del BLOC, la qual cosa suposa la majoria absoluta legal, el següent ACORD:
PRIMER.- L'adhesió genèrica del Municipi d'Alcalalí, a la Central de Contractació de l'Excma. Diputació
Provincial d'Alacant.
SEGON.- Assumir les obligacions derivades de l'adhesió genèrica de conformitat amb l'establert en la
normativa reguladora de la Central de Contractació de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a la formalització de l'adhesió genèrica i per subscriure
quants actes i documents siguen precisos amb vista a l'acordat.
CUARTA.- Donar trasllat del present acord a l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant.
5.- APROVACIÓ DE PROJECTE I SOL·LICITUD DE L'AJUDA.
Havent donat compte de la publicació en el B.O.P. nº 88 de data 9 de maig de 2014 de la Convocatòria i
Bases del Pla per a inversions en obres i reparacions de Cooperació Municipal financerament
sostenibles, anualitat 2014.
Vist el projecte tècnic de les obres de “Renovació Il·luminat Públic”, redactat per l'Enginyer Industrial D.
José Fuster Such, pel pressupost base de licitació de 89.984,46 €. (IVA al 21% Inclòs), el qual té cabuda
en l'apartat "c.- Enllumenat Públic" de l'esmentada convocatòria.
Posat l'assumpte a votació per la Presidència al no intervenir debat o discussió de l'El Ple de la
Corporació per nou vots a favor i, per tant, per UNANIMITAT dels seus membres assistents, la qual cosa
suposa la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar el projecte tècnic de les obres de “Renovació il·luminat Públic”, redactat per l'Enginyer
Industrial D. José Fuster Such, pel pressupost base de licitació de 89.984,46 €. (IVA al 21% Inclòs)
SEGON.- Sol·licitar la inclusió d'aquest Ajuntament en la Convocatòria del Pla per a inversions en obres i
reparacions de Cooperació Municipal financerament sostenibles, anualitat 2014. Publicada en el B.O.P.
nº 88 de data 9 de maig de 2014, amb l'esmentada obra.
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TERCER: Sol·licitar l'autorització de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant per realitzar la contractació
per part de l'Ajuntament de les obres en quan siga concedida l'ajuda econòmica.
QUART: Sol·licitar la concessió d'una ajuda econòmica destinada a sufragar els costos de redacció del
projecte tècnic de les obres de “Renovació Il·luminat Públic”, redactat per l'Enginyer Industrial D. José
Fuster Such, import que ascendeix a la quantitat de 2.565,20 €
CINQUÈ: Ordenar al Secretari de la Corporació per donar fidel compliment a les bases, que certifique
respecte als extrems sol·licitats en la citada convocatòria. D'igual forma, ordenar a l'Alcalde que en nom i
representació de la corporació efectuï les declaracions exigides.
SISÈ: Facultar al Sr. Alcalde-President per realitzar les gestions necessàries per a la bona fi de la
present sol·licitud.
VUITÈ: Exposar al públic aquest projecte per a al·legacions i reclamacions durant el termini de vint dies
hàbils, a explicar des de l'endemà a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat
i als efectes establerts en l'art. 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
l'Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
6.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 4/2014.
S'informa sobre la finalitat de l'expedient de Modificació del Pressupost de nº 4/2014 per import de
68.983,23 €, finançat amb romanent líquid de tresoreria, en el qual consta la corresponent Memòria
justificativa de conformitat amb el que es disposa en l'article 37 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, i
el contingut resumit del qual és el següent:
Es proposa al Ple l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits nº 4/2014, d'acord amb el
desglossament de partides pressupostàries el contingut de les quals s'incorpora en l'Annex a la present
Memòria.
En tots els casos, els increments en les aplicacions pressupostàries proposats financen despeses
específiques, la realització de les quals no és possible demorar-la a exercicis posteriors sense detriment
dels interessos corporatius.
Concretament, les despeses que s'inclouen en aquesta modificació són la creació de partides
pressupostàries amb la denominació de IFS “Inversions Financerament Sostenibles”.
En compliment de l'establert en l'article 32 i la Disposició Addicional Sisena de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera , es posa de manifest que sobre la
base de les dades de l'última liquidació, ES COMPLEIX el requisit d'Estabilitat Pressupostària, ES
COMPLEIX el requisit de Romanent de Tresoreria i ES COMPLEIX el requisit de Deute Viu d'aquest
Ajuntament. De l'informe de secretària-intervenció s'extreu que es podria aplicar un import de 150.728,26
euros. No obstant això, es proposa realitzar una incorporació de Romanents per import de 68.983,23 €,
que és el Resultat Pressupostari (Drets reconeguts nets-Obligacions reconegudes netes) corresponent a
la liquidació del pressupost 2013.
De conformitat amb el que es disposa en l'Article 32 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (se citarà com*LOEPSF), aquest superàvit hagués de destinarse a reduir el nivell d'endeutament net.
Tenint en compte que aquest Ajuntament ha reduït el deute en els últims anys, i els préstecs que estan
ara mateix en vigor es troben finançats a uns tipus òptims, no es considera convenient amortitzar deute.
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Des d'abril de 2012 l'Ajuntament no ha concertat cap operació de crèdit, finançant les inversions amb els
seus propis recursos, des d'aquesta data aquesta institució ha destinat 65.000,00 € a amortitzar deute.
La Disposició Addicional Sisena de la LOEPSF, introduïda per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de Control del deute comercial en el sector públic, permet en determinades condicions
destinar el superàvit pressupostari a Inversions Financerament Sostenibles. Aquestes han estat definides
a través de la Disposició Addicional setzena del TRLRHL, introduïda per Reial decret llei 2/2014.
Vistes les regles especials per a la destinació del superàvit pressupostari, l'any 2014 i a l'efecte de
l'aplicació de l'article 32, relatiu a la destinació del superàvit pressupostari, l'ordre d'aplicació del
superàvit pressupostari per a les destinacions alternatives proposades per la Disposició Addicional
Sisena serà el següent:
a. Aplicació per saldar el compte 413 (Creditors per operacions pendent d'aplicar al pressupost)
b. Finançar inversions financerament sostenibles.
c. Amortització anticipada de deute.
Atès que el compte 413 (Creditors per operacions pendent d'aplicar al pressupost) està a zero, es pot
aplicar el superàvit pressupostari a finançar inversions financerament sostenibles
Amb aquesta intenció l'Ajuntament d'Alcalalí dota crèdits extraordinaris per finançar partides
pressupostàries amb càrrec al Superàvit Pressupostari de 2013 per import de 68.983,23 €, que
consisteixen en inversions necessàries i urgents per al municipi.
La urgència ve així mateix motivada pel que es disposa en l'apartat cinquè de la Disposició Addicional
Setzena del TRLRHL, que assenyala el següent:
“La iniciació del corresponent expedient de despesa i el reconeixement de la totalitat de les obligacions
econòmiques derivades de la inversió executada s'haurà de realitzar per part de la Corporació Local
abans de la finalització de l'exercici d'aplicació de la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica
2/2012 de 27 d'abril”.
Això motiva que la creació de les partides ha d'efectuar-se al més aviat possible per a engegar els
expedients de despesa i aconseguir l'execució a fi d'aquest exercici 2014.
Totes les partides pressupostàries recullen inversions absolutament prioritàries per a aquest Ajuntament,
que redunden en els ciutadans que són necessari escometre en el present exercici.
A la vista de la fonamentació precedent i després de l'oportú debat, l'assumpte és posat a votació per
l'Alcaldia, adoptant la Corporació, per vuit vots a favor (cinc del grup municipal del PP, dos del grup
municipal del PSOE i un del grup municipal del GALL), i una abstenció del grup municipal del BLOC, la
qual cosa suposa la majoria absoluta legal, el següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar provisionalment l'expedient de modificació pressupostària nº 04/2014, en els termes
referits en l'Annex a la present proposta.
SEGON.- L'expedient se sotmetrà a informació pública durant quinze dies, mitjançant la seva exposició
en el tauler d'anuncis, prèvia publicació d'edicte, perquè els interessats puguen presentar reclamacions,
que seran resoltes pel Ple. De no presentar-se aquestes, l'expedient s'entendrà definitivament aprovat,
procedint a la publicació d'edicte, amb el resum per capítols de les expressades modificacions, en el
“Butlletí Oficial de la Província” d'Alacant.
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TERCER.- Considerar d'acord amb el que es disposa en la Disposició Addicional Setzena del TRLRHL
com a INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES, totes les partides que es financen amb el
superàvit pressupostari, per un import total de 68.983,23 €, considerant el que es disposa en l'Informe
d'Intervenció i les memòries tècniques que acompanyen a l'expedient.

ANEXO
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 2013
APORTACIÓ A L’OBRA DE RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC QUE
CONFORMA EL CASC HISTÓRIC D’ ALCALALÍ Y ELS SEUS CARRERS
PRINCIPALS

68.983,23 €

Econ.

Prog.

619.00

165

619.01

165

619.02

454

619.03

454

11.500,00 €

APORTACIÓ A LES OBRES DE MILLLORA DE LES INSTALACIONS
PER AUGMENTAR L’ESTALVI Y L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

1.719,38 €

REPARACIÓ MUR AL CAMÍ DE PARCENT A XALÓ, EN EL PARATGE
LES PASULES.

2.500,00 €

REPARACIÓ DE COQUERA EN MUR DE CAM DE PARCENT A XALÒ,
BARRANC BARRANQUERES

1.195,65 €

ADECUACIÓ MIRADOR DEL RAVALET 1ª FASE
ADECUACIÓ MIRADOR DEL RAVALET 2ª FASE
URBANITZACIO ACCES EDIFICI POLIESPORTIU
INVERSIONS VARIES
INVERSIONS A LA PISCINA MUNICIPAL
HONORARIS PROJECTE INVERSIONS ENLLUMENAT PÚBLIC

2.165,90 €

619.04

171

1.500,00 €
25.544,50 €
11.836,68 €
3.577,97 €
2.565,20 €
4.877,95 €
68.983,23 €

619.05
619.06
619.07
619.08
619.09
619.10

171
933
155
933
165
933

INVERSIONS EDIFICI CENTRO CÍVIC
TOTAL INVERSIÓ

II.- PART INFORMATIVA.
7.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DES DE LA
CELEBRACIÓ DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
Per l'Alcaldia es va adonar dels Decrets del nº 090 al 136 de 2.014 emesos per l'Alcaldia, així com de les
Juntes de Govern de dates 14/05/2014, 28/05/2014 i 11/06/2014, quedant assabentada la Corporació.

8.- INFORMES D’ALCALDIA.
a) Per l’Alcaldia s'adona de la renúncia amb data de registre d'entrada de 09/06/2014, de Dª Mª Carmen
Carreras Borrul, a l'adjudicació del contracte del Centre Cívic, sol·licitant la devolució de la fiança, sense
que a aquesta data s'hagués perfeccionat d'acord amb la Clàusula 19ª del Plec de Clàusules
Administratives Particulars, l'esmentat contracte.
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b) S'informa als assistents del tradicional programa d'actes en el marc de les festes patronals i s'adona
dels horaris d'assistència als mateixos, transmetent als presents la invitació efectuada pels festers per
assistir al vi d'honor del dia del Crist.

c) Es proposa als presents que s'estudie la possibilitat de modificar l'ordenança del ICIO i de l'IBI a fi de
bonificar les obres de manteniment i la conservació dels edificis inclosos en el catàleg de Béns Protegits
del Pla General, per fi de fomentar la conservació del Patrimoni Històric.

9.- INFORMES DE SECRETÀRIA.
a) INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ REFERENT Al COMPLIMENT DE LA COMUNICACIÓ
DE L'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DE 2014, CORRESPONENT A LA DATA
31/03/2014.
A requeriment d'Alcaldia per Secretaria-Intervenció s'adona de l'informe referent a l'execució
pressupostària corresponent a la data de 31/03/2014, conforme a l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre,
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Aquest informe llança el següent resultat:
a) Execució pressupostària del primer trimestre de 2014, a nivell d'estabilitat pressupostària:
-Ingressos no Financers: 180.768,91 euros.
-Despeses no Financeres: 239.492,43 euros.
-Previsió d'ajust a aplicar al saldo pressupostari previst a final de 2014: 27.652,27 euros.
-Capacitat/Necessitat de finançament de l'Ajuntament: -31.071,25 euros. La Corporació Local incompleix
amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària.
b) Així mateix la informació per a l'objectiu de la regla de la despesa és la següent:
-Despesa computable liquidació pressupostària 2013: 669.677,15 euros.
-Taxa de referència: 679.722,31 euros.
-Augments/disminucions: 0.
-Límit de la regla de la despesa: 679.722,31 euros.
-Despesa computable previsió liquidació 2014: 198.644,79 euros.
-Diferencia “Regla de la despesa” i “Despesa Computable Pressupost 2014”: 481.077,52 euros.
La Corporació Local compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa.
c) La restant informació subministrada respon al calendari de tresoreria (Recaptació/Pagaments reals i
benvolguts); Romanent de Tresoreria; i dades de plantilla i retribucions del personal.

III.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DEL PLE (Art. 46.2 I) DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D'ABRIL,
REGULADORA DE LES BASES DEL RÈGIM LOCAL.
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10.- MOCIONS NO RESOLUTIVES.
No van haver-hi.

11.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. José Antonio Serer prega que es peatonalitze la plaça en els caps de setmana durant l'estiu. El Sr.
Alcalde li respon que la plaça va ser tancada al tràfic durant l'estiu de 2012 i que els bars com tots sabem
van fer un ús abusiu de la mateixa, plenant-la de taules pel qual els vianants no podien gaudir de la
mateixa, quedant a realitzar una reunió per treballar en la viabilitat de la proposta i posteriorment reunirse els regidors amb els propietaris dels bars per tractar d'arribar a un acord.

I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència va aixecar la sessió, sent les vint-i-dues hores i
cinquanta-cinc minuts, de tot la qual cosa, com a Secretari estenc la present Acta. Done fe.

Vº Bº
EL ALCALDE

D. JOSÉ VICENTE MARCÓ MESTRE
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D. JUAN JOSE ABAD RODRIGUEZ

