
 
Ajuntament de Moncofa

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLE/2017/14 El Ple 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus 
convocatòria 

Extraordinària
Motiu: «Aprovació de modificacions pressupostàries amb suficient 
antelació com perquè entren en vigor en el present exercici 
pressupostari»

Data 9 de novembre de 2017 

Duració Des de les 19:00 fins a les 19:20 hores 

Lloc Saló de Plens 

Presidida per WENCESLAO ALOS VALLS 

Secretari MARC PALOMERO LLOPIS 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i cognoms Assisteix

73376651G JAIME PICHER JULIA SÍ

33465679N JESÚS GUAL SANZ SÍ

52946420Y JOSE MARIA ANDRES ALOS SÍ

18941575V JOSÉ MANUEL FRANCH PERUGA SÍ

52949967B JUAN BAUTISTA VILAR PARADÍS SÍ

18976422L MARIA SANDRA JULIA JULIA NO

53380318D MARIA TERESA ALEMANY RÍOS SÍ

19007347D Mª ESTELA HUERTA JULIÁ SÍ

53384110Y PAULA GALI TUR SÍ
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18925119Y PEDRO SALES PEIXÓ SÍ

18907279Z RAFAEL JOSÉ SILVESTRE ISACH SÍ

19006510T RAÜL BORRÀS PEÑARROJA SÍ

79090583T WENCESLAO ALOS VALLS SÍ

Una vegada verificada pel secretari la vàlida constitució de l’òrgan, el president obri
sessió i procedeix a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’Ordre del Dia

A) PART RESOLUTIVA 

Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/assentiment

De conformitat amb el que disposa l’article 91.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim
Jurídic  de les Entitats  Locals,  l’alcalde,  Sr.  Alós Valls  (Grup Popular),  pregunta als
membres del Ple si desitgen formular alguna observació a l’acta de la sessió ordinària
celebrada el 26 d’octubre de 2017 que s’ha distribuït amb la convocatòria.

Davant de la falta d’observacions es considera aprovada per assentiment unànime.

APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 28-2017. INCORPORACIÓ 
ROMANENTS INVERSIONS ESPORTIVES

Favorable Tipus de 
votació: 
unanimitat/ass
entiment

El secretari de la corporació dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la
comissió informativa que a continuació es transcriu:

"Vista la memòria d’Alcaldia, el tenor literal de la qual és:

"Memòria de l'expedient de modificació de crèdit núm. 28/2017. 

Vist que en data la present memòria es compta amb la liquidació de l'exercici 2016.
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Tenint en compte que, a data actual, resulta necessària l'execució de determinades
despeses la dotació pressupostària del qual en 2017 es considera insuficient.

Tenint en compte que resulta possible i necessària la incorporació de romanents amb
origen en el pressupost 2016.

Atés que els articles 47 i  següents del RD 500/1990 permeten la incorporació de
romanents de crèdit en determinats supòsits.

A la vista de l'estat comprensiu de romanents de crèdit que hi ha en l'expedient i que
a continuació s'indica:

Descripció  i  partida
pressupostària,
origen.

Crèdit/€ Finançament Descripció  i  partida
pressupostària,
aplicació

Escola de Nadal.
BSO-231-2279903

1.200,00 Romanent  líquid
Tresoreria
despeses generals

Inversions  en  edificis
esportius
ESP-340-62200

Energia elèctrica
SVG-920-22100

15.174,49 Romanent  líquid
Tresoreria
despeses generals

Inversions  en  edificis
esportius
ESP-340-62200

Actes  esportius,
activitats, cursos.
ESP-340-22799

3.218,60 Romanent  líquid
Tresoreria
despeses generals

Inversions  en  edificis
esportius
ESP-340-62200

Manteniment
d’ascensors. 
SVG-920-21301

1.823,03 Romanent  líquid
Tresoreria
despeses generals

Inversions  en  edificis
esportius
ESP-340-62200

Manteniment  centres
de transformació.
SVG-920-21303

6.314,25 Romanent  líquid
Tresoreria
despeses generals

Inversions  en  edificis
esportius.
ESP-340-62200

TOTAL 27.730,37  
 
 

Relacionat el romanent de crèdit finançat amb romanent líquid de Tresoreria per a
despeses  generals,  d'acord  amb les  dades  que  es  troben  en la  comptabilitat,  se
sol·licita informe de l'interventor sobre el procediment que s'ha de seguir per a la
incorporació d’aquest al pressupost del 2017".

Vist l'informe número 345-2017 emés per l'interventor municipal amb el tenor literal
següent:

"Informe núm. 345-2017. Assumpte. Expedient de modificació de crèdit consistent en
incorporació de romanents de crèdit. Expedient 28/2017.

Vista la memòria d'Alcaldia, amb el tenor literal següent:
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"Memòria de l'expedient de modificació de crèdit núm. 28/2017. 

Vist que en data la present memòria es compta amb la liquidació de l'exercici 2016.

Tenint en compte que, a data actual, resulta necessària l'execució de determinades
despeses la dotació pressupostària del qual en 2017 es considera insuficient.

Tenint en compte que resulta possible i necessària la incorporació de romanents amb
origen en el pressupost 2016.

Atés que els articles 47 i  següents del RD 500/1990 permeten la incorporació de
romanents de crèdit en determinats supòsits.

A la vista de l'estat comprensiu de romanents de crèdit que hi ha en l'expedient i que
a continuació s'indica:

Descripció  i  partida
pressupostària, origen

Crèdit/€ Finançament Descripció  i  partida
pressupostària,
aplicació

Escola de Nadal.
BSO-231-2279903

1.200,00 Romanent  líquid
Tresoreria
despeses generals

Inversions  en  edificis
esportius
ESP-340-62200

Energia elèctrica
SVG-920-22100

15.174,49 Romanent  líquid
Tresoreria
despeses generals

Inversions  en  edificis
esportius
ESP-340-62200

Actes  esportius,
activitats, cursos
ESP-340-22799

3.218,60 Romanent  líquid
Tresoreria
despeses generals

Inversions  en  edificis
esportius
ESP-340-62200

Manteniment
d’ascensors 
SVG-920-21301

1.823,03 Romanent  líquid
Tresoreria
despeses generals

Inversions  en  edificis
esportius
ESP-340-62200

Manteniment  centres
de transformació
SVG-920-21303

6.314,25 Romanent  líquid
Tresoreria
despeses generals

Inversions  en  edificis
esportius
ESP-340-62200

TOTAL 27.730,37

Relacionat el romanent de crèdit finançat amb romanent líquid de Tresoreria per a
despeses  generals,  d'acord  amb les  dades  que  es  troben  en la  comptabilitat,  se
sol·licita  informe a l'interventor  sobre el  procediment  que s'ha de seguir  per  a la
incorporació d’aquest al pressupost del 2017".

Jesús Gual Sanz, interventor de l'Ajuntament de Moncofa, de conformitat amb allò
que disposa l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals, en l'exercici de la funció
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de fiscalització prèvia informa:

Primer. Legislació aplicable 

-Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora d'Hisendes Locals.
-Bases d'execució del pressupost. 
-Reial Decret 500/1990.
-Reial Decret 1174/1987 de 18 de setembre, pel qual s'aprova el règim jurídic dels
funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Segon. Expedient incorporació romanents de crèdit

L'article 175 del TRLRHL disposa que els crèdits per a despeses que l'últim dia de
l'exercici  pressupostari  no  estiguen  afectats  el  compliment  d'obligacions  ja
reconegudes  quedaran  anul·lats  de  ple  dret,  sense  més  excepcions  que  les
assenyalades en l'article  182.  L'esmentat  article  182 assenyala que a pesar  de la
prohibició  de  l'article  175  podran  incorporar-se  als  corresponents  crèdits  dels
pressupostos de despeses de l'exercici immediat següent, sempre que existisquen per
a això els suficients recursos financers:

b) Els crèdits que emparen els compromisos de despesa a què fa referència l'apartat
2 b). de l'article 176 del TRLRHL

D'acord amb l'article 47.5 del RD 500/1990, els romanents de crèdit que emparen
despeses amb finançament afectat hauran d'incorporar-se de forma obligatòria.

L'article 48 del RD 500/1990 considera de forma preferent, en el cas de romanents
que emparen despeses amb finançament  afectat,  recursos financers  suficients  els
excessos de finançament afectats els romanents la incorporació dels quals es pretén.

Comprovats els extrems anteriorment citats, a saber:

a)  Es  tracta  d'un  romanent  de  crèdit  que  deriva  d'un  compromís  de  despesa
degudament adquirida en exercicis anteriors i que es troba en fase AD.

b) Hi ha recursos suficients per a la seua incorporació, constituïts en el present cas
pel  romanent  líquid  de Tresoreria  per  a despeses generals.  Tot  això d'acord amb
l'informe d'Intervenció relatiu a la liquidació del pressupost 2016.

Vist l'article 47.3 del RD 500/1990 que estipula que hauran de ser les bases d'execució 
del pressupost les que regulen el procediment d'incorporació de romanents de crèdit i, 
d'acord amb les base 10a i següents ha de considerar-se com a òrgan competent el Ple
i el procediment serà el següent:

1. Elaboració per la Intervenció d'un estat comprensiu dels romanents.
2. Basant-se en l'anterior document, l'alcalde formularà proposta d'incorporació.
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3. Un informe de fiscalització emés per la Intervenció municipal.
4. Acord del Ple. 

També han de ser apuntades, en el present expedient d'incorporació de romanents,
les especialitats següents:

Pel que fa al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, entés aquest com a
l'equilibri pressupostari derivat de la suma dels capítols 1 a 7 de l'estat de despeses i
1 a 7 de l'estat d'ingressos, ha d'assenyalar-se que aquesta Intervenció considera
que, en relació al desequilibri generat pròpiament per la incorporació de romanents,
han de realitzar-se les puntualitzacions següents: 

 La present modificació no suposa incompliment de l'estabilitat pressupostària
ja que d'acord amb l'informe d'Intervenció 339-2017 (estabilitat pressupostària
al  tancament  del  tercer  trimestre)  la  previsió  de  compliment  se  situa  en
1.280.540,57 €. 

· En relació amb l'impacte que la present modificació produeix respecte de la regla de
despeses, el funcionari que subscriu es remet a les consideracions contingudes en
l'informe d'Intervenció 340-2017 (regla de despesa al tancament del segon trimestre)
que en el que ací interessa estableix:

"(...) D’acord amb allò que s'ha exposat hi ha previsió d'incompliment de la regla de
despesa en un import  de 12.185,22 €,  el  qual considera aquesta Intervenció que
podrà ser corregit en l'execució pressupostària del que resta d'any ja que, tal com
s'ha indicat anteriorment, s'ha previst una execució del 100% del capítol 1 de l'estat
de  despeses  quan realment  les  dades  de  2016  tiren  una  execució  de  l'esmentat
capítol del 87%. Donat allò que s'ha exposat, el funcionari que subscriu recomana a
l'equip de govern que realitze una continguda execució de la despesa amb la finalitat
d'ajustar-ho com a màxim a idèntics percentatges d'execució que s'han aconseguit en
2016 en els distints capítols, màximament quan a data actual la part actora en el PO
121/15 ha sol·licitat l'execució provisional de la sentència 264/2016 (GESTURBE), i
ascendeix  l'import  sol·licitat  a  239.380,11  €,  ja  que  en  el  cas  que  finalment  es
despatxe  l’execució  provisional  enfront  de  l'Ajuntament  haurà  d'articular-se  la
pertinent modificació pressupostària als efectes de poder comptabilitzar l'esmentada
quantitat  per  a  l’ulterior  abonament;  extrem aquest  que  suposaria  l'incompliment
automàtic  de  la  regla  de  despesa  i  la  inherent  obligació  d'aprovar  un  pla
economicofinancer.  És  precisament  la  possibilitat  que  es  despatxe  l’execució
provisional  enfront  de  l’Ajuntament  la  que  fa  que  addicionalment  es  recomane a
l’equip  de govern  la  no  execució,  almenys  temporalment,  de despesa per  import
idèntic a l’execució provisional sol·licitada (...)".

PER TOT EL QUE S’HA EXPOSAT, AQUEST ÉS L'INFORME QUE TINC A BÉ EMETRE,
indicant-se expressament que en el present expedient d'incorporació de romanents
concorre una singularitat permesa per l'ordenament jurídic i que consisteix en el fet
que l'aplicació pressupostària de destinació del romanent és diferent d'aquelles en
què s'origina el citat romanent a 31-12-2016. Tal com s'ha indicat, segons el parer
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d'aquesta  Intervenció,  l'esmentada  singularitat  no  incorre  en  infracció  de
l'ordenament jurídic (TRLRHL I RD 500/1990) ja que, d'acord amb l'article 182.2 del
TRLRHL, la destinació finalista dels romanents de crèdit tan sols es predica en els
supòsits de l'article 182.1.a) del TRLRHL relatius a romanents amb origen en crèdits
extraordinaris, suplements i transferències aprovades durant l'últim trimestre, i s’han
comprovat per aquesta Intervenció els extrems següents:

Ø Que els romanents existents a 31-12-2016 i que són objecte de l'actual incorporació
no han sigut prèviament incorporats en 2017.

Ø  Que el  romanents  existents a 31-12-2016 no tenen el  seu origen en cap dels
supòsits regulats en l'article 182.1.a) del TRLRHL.

Per això,  d'acord amb els  dits  antecedents,  aquesta Alcaldia proposa al Ple de la
corporació que adopte l'acord següent:

Primer. Incorporar el següent romanent de crèdit al pressupost vigent per a l'exercici
2017: 

Descripció  i  partida
pressupostària, origen

Crèdit/€ Finançament Descripció  i  partida
pressupostària,
aplicació

Escola de Nadal.
BSO-231-2279903

1.200,00 Romanent  líquid
Tresoreria
despeses generals

Inversions  en  edificis
esportius
ESP-340-62200

Energia elèctrica
SVG-920-22100

15.174,49 Romanent  líquid
Tresoreria
despeses generals

Inversions  en  edificis
esportius
ESP-340-62200

Actes  esportius,
activitats, cursos
ESP-340-22799

3.218,60 Romanent  líquid
Tresoreria
despeses generals

Inversions  en  edificis
esportius
ESP-340-62200

Manteniment
d’ascensors 
SVG-920-21301

1.823,03 Romanent  líquid
Tresoreria
despeses generals

Inversions  en  edificis
esportius
ESP-340-62200

Manteniment  centres
de transformació
SVG-920-21303

6.314,25 Romanent  líquid
Tresoreria
despeses generals

Inversions  en  edificis
esportius
ESP-340-62200

TOTAL 27.730,37  
 
 

Segon. La present modificació pressupostària serà immediatament executiva des de la
data d'aprovació pel Ple, sense necessitat de publicació en el BOP d'acord amb allò
que s'ha assenyalat en les bases d'execució del pressupost i en el RD 500/1990.

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica la
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necessitat de la modificació en atenció a la dotació econòmica de la reforma del camp
de futbol. 

A continuació els diferents portaveus comenten el cost de les obres i el seu objecte.

El regidor no adscrit, Sr. Silvestre Isach, sol·licita tindre accés al projecte d'obres. A la
qual cosa el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, li contesta que està a la seua
disposició en el Departament d'Urbanisme.

Finalitzat  el  torn  d'intervencions,  l'alcalde  sotmet  votació  la  proposta  que  queda
dictaminada favorablement amb el resultat següent:

5 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Popular, Sr.
Andrés Alós (4); i al regidor no adscrit, Sr. Silvestre Isach (1).
6 abstencions que corresponen al portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Julià (4); i al
regidor del Grup Compromís, Sr. Borràs Penyarroja (2)."

Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica el
contingut de les obres a finançar amb la modificació pressupostària proposada.

La resta de grups municipals manifesten la intenció de votar a favor del dictamen
sotmés al ple.

Finalitzades  les  intervencions  l'alcalde,  Sr.  Alós  Valls  (Grup  Popular),
sotmet  a  votació  el  dictamen  que  queda  aprovat  per  unanimitat  dels
assistents.

APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 30-2017. CRÈDIT 
EXTRAORDINARI SUBVENCIÓ NOMINATIVA COOPERATIVA DE REGS

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/assenti
ment

El secretari de la corporació dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la 
comissió informativa de 6 de novembre de 2017.

L'interventor pren la paraula i indica que hi ha un error de transcripció en el dictamen 
ja que en l'apartat B) ha d'indicar "BAIXA EN DESPESES".

Advertit  i  esmenat  l’error,  se  sotmet  a  consideració  del  Ple  el  dictamen  que  a
continuació es transcriu:

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sol·licita incorporar un punt a l'ordre del dia
per mitjà de despatx extraordinari atenent la necessitat d'acordar la creació del crèdit
extraordinari  de  forma  urgent  perquè  puga  entrar  a  vigor  el  present  exercici
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pressupostari.

El  secretari  adverteix  que  la  inclusió  d'aquest  punt  a  l'ordre  del  dia  requereix
l’aprovació  per  majoria  absoluta  d'acord  amb el  que  estableix  l'article  83  del  RD
2568/1986.

Sotmesa a votació l'apreciació de la urgència, aquesta queda acordada per unanimitat
dels assistents.

A continuació se sotmet a dictamen la proposta que a continuació es transcriu:

"Vista la providència d'Alcaldia que diu literalment:

"Vist  el  projecte  relatiu  a  "RENOVACIÓ  DE  LA  XARXA  D'ABASTIMENT  D'AIGUA  I
MILLORA  DE  L'EFICIÈNCIA  ENERGÈTICA  PER  A  LA  COOPERATIVA  DE  REGS  DE
MONCOFA" que va ser presentat per la mateixa Cooperativa de Regs de Moncofa en
l'Ajuntament amb motiu de la sol·licitud d'exempció/reducció/bonificació de l'ICIO de
l'assenyalada obra al considerar-se com d'interés general de la Comunitat Valenciana.

Vist que en l'esmentat projecte s'assenyala textualment:

El  deteriorament  de  la  instal·lació  existent  de  subministrament  d'aigua  a  la
Cooperativa  de  Regs  de  Moncofa  fa  plantejar  la  substitució  del  tram  des  de
l'encreuament de l'AP-7, fins al dipòsit superior.

La nova instal·lació servirà per a garantir l'abastiment d'aigua a la Cooperativa de
Regs. S'estudien diverses alternatives per al traçat de la canonada d'abastiment, i és
el més aconsellable el  traçat projectat, atés que minimitza les pèrdues d'energia i
evitem que l'aigua s'eleve a cotes del depòsit superior, que provocarà el tall de la línia
piezomètrica de la instal·lació i un sobrecost energètic.

L'objecte  del  present  projecte  és  definir  i  valorar  les  obres  que  es  consideren
necessàries, que més avant es detallen, i que bàsicament són:

-Demolició i retirada de séquies existents.
-Instal·lació d'una conducció des del  punt definit  bifurcació fins a la canonada de
connexió, canonada de PVC-O de 613 mil·límetres de diàmetre PN12.5 classe 500.
-Instal·lació de dos vàlvules de palometa de 600 mil·límetres de diàmetre PN 16 en la
bifurcació.
-Desdoblament  de  l'entrada  al  depòsit  del  capçal  per  mitjà  de  caldereria  de  400
mil·límetres amb vàlvula de palometa comandada.
-Bypass en el depòsit del capçal, comandat per una vàlvula de palometa de 500 i per
mitjà  d'una canonada de PVC-O de 500 mil·límetres de PN12.5 classe 500, i  una
connexió amb caldereria a l'entrada de les bombes amb vàlvules de comportes de 350
mil·límetres.
-Entrada a pressió atmosfèrica al depòsit superior des de la canonada de PRFV 800
mil·límetres existent, amb caldereria de 600 mil·límetres de
-Reposició dels serveis afectats.
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La solució adoptada satisfà un dels principals objectius que es persegueixen amb la
modernització de regadius que és la reducció de les pèrdues d'aigua en els sistemes
de transport d'aquesta al mateix temps que redueix els costos energètics del procés,
augmentant l'eficiència energètica."

Atés que l'esmentat projecte compta amb subvenció autonòmica concedida en virtut
de resolució de 13 de juny de 2016 de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient,
Canvi  Climàtic  i  Desenrotllament  Rural,  per  la  qual  s'aproven  les  obres  de
modernització de regadius proposades per les comunitats de regants i altres entitats
de reg en relació amb el foment de la utilització racional de l'aigua en aprofitaments
hidràulics i regadius.

Tenint en compte que d'acord amb les bases reguladores (Ordre 17 de gener de 2008
de  la  Conselleria  d'Agricultura,  Pesca  i  alimentació)  de  la  subvenció  autonòmica
aquesta esdevé incompatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic.

Observat  que les bases reguladores (orde 17 de gener de 2008 de la  Conselleria
d'Agricultura, Pesca i alimentació) de la subvenció autonòmica exclouen expressament
de l’objecte de la subvenció els honoraris del projecte, drets de visat, taxes, pagament
de llicències o qualsevol  altra despesa que no es referisca essencialment a l'obra
hidràulica.

A l'empara de la comunicació realitzada per la Cooperativa de Regs de Moncofa en la
qual ha posat en coneixement de l'Ajuntament el fet que les despeses inherents a la
direcció de l'esmentada obra no han sigut objecte de subvenció per la Generalitat
Valenciana, i no existeix per tant possible incompatibilitat de subvencions.

A  partir  del  fet  que  la  Cooperativa  de  Moncofa  comprén  una  superfície  de  717
hectàrees dedicada al cultiu de cítrics, comprenent tot el terme municipal de Moncofa,
unit a l'extrem que l'Ajuntament vol estar al costat del la Cooperativa de Regs de
Moncofa arribant a subvencionar aquelles despeses que no són objecte de subvenció
per part de la Generalitat Valenciana, i més concretament els relatius als honoraris de
direcció de les obres amb la finalitat de promoure l'ús eficient i òptim de l'aigua en
l'àmbit agrícola.

Per  això  d'acord  amb  els  dits  antecedents,  aquesta  Alcaldia  proposa  la  següent
modificació pressupostària consistent en crèdit extraordinari finançat amb baixes de
crèdits existents en altres aplicacions pressupostàries:

A) AUGMENTS EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

AGR-419-78000 Subvenció  a  la  Cooperativa  de  Regs  de
Moncofa  per  a  la  racionalització  de  l’ús  de
l’aigua en l’àmbit agrícola.

20.000
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TOTAL 20.000

B) AUGMENT EN INGRESSOS 

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

TRE-011-91300 Amortització de préstecs a llarg termini
20.000

TOTAL 20.000

Als efectes de la tramitació de l'expedient comprensiu de les referides modificacions
pressupostàries, que s’emeta informe per la Intervenció municipal".

Vistos els informes números 354-2017 i 355-2017, ambdós emesos per l'interventor
municipal.

Per  això  d'acord amb els  dits  antecedents,  aquesta  Alcaldia  proposa al  Ple  de la
corporació que adopte l'acord següent:

Primer. Aprovar inicialment la següent modificació pressupostària, consistent en crèdit
extraordinari finançat amb baixes de crèdits d'altres aplicacions pressupostàries: 

AUGMENTS EN DESPESES

Aplicació pressupostària Denominació Import
AGR-419-78000 Subvenció  a  la  Cooperativa  de  Regs  de

Moncofa  per  a  la  racionalització  de  l’ús  de
l’aigua en l’àmbit agrícola.

20.000

TOTAL 20.000

B) AUGMENT EN INGRESSOS

Aplicació pressupostària Denominació Import
TRE-011-91300 Amortització de préstecs a llarg termini  

20.000

TOTAL
 

20.000

Segon. Acordar l'exposició al públic de les referides modificacions, previ anunci en el
BOP, per 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar
reclamacions al Ple.

Tercer.  Si  transcorregut  aquest  termini  no  s'han  presentat  reclamacions,  es
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consideraran  definitivament  aprovades  les  modificacions  pressupostàries,  en  cas
contrari, el Ple disposarà d'un mes per a resoldre-les.

L'aprovació definitiva de la modificació serà publicada en el BOP i es remetrà una
còpia a l'Administració General de l'Estat i a la corresponent CCAA."

L'alcalde sotmet votació la proposta que queda dictaminada favorablement amb el
resultat següent:

9 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Popular, Sr.
Andrés Alós (4); al vot ponderat del portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Julià (4);
i al vot ponderat del regidor no adscrit, Sr. Silvestre Isach (1).
2 abstencions que corresponen que corresponen al vot ponderat del regidor del Grup 
Compromís, Sr. Borràs Penyarroja (2)."

Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que
per mitjà de la present modificació es pretén fer un reconeixement a la cooperativa de
regs, entitat fonamental del municipi i que sempre ha estat ajudant-lo.

A continuació la resta de portaveus anuncien la intenció de votar a favor del dictamen
proposat.

Finalitzat el torn d'intervencions l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls,
sotmet  a  votació  el  dictamen  i  queda  aprovat  per  unanimitat  dels
assistents.
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