Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Núm. d'expedient: 20/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/1239

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de transferències de crèdit.
FETS
1. En data 13/05/2019, la Regidora de Cultura, presenta proposta raonada de modificació del
pressupost, en la modalitat de transferències de crèdit.
2. En data 13/05/2019, l'interventor acctal. informa favorablement, la proposta presentada per la
Regidora de Cultura.
FONAMENTS DE DRET

1. Les transferències de crèdit són modificacions del pressupost regulades en els articles 179 i
180 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), articles 40 a 42 del Reial decret 500/1990 (RD),
de 20 d'abril, pel que es desenrotlla la Llei d'hisendes locals en matèria de pressupostos,
així com la base 9 d'Execució del pressupost per a l'exercici 2019.
2. L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local confereix
a l'alcaldessa la potestat de resoldre.
3. Qualsevol modificació de crèdits exigeix proposta raonada de la variació, valorant-se la
incidència que la mateixa pot tindre en els serveis a què afecte (programes) i es formularà
per l'òrgan gestor (regidor delegat), d'acord amb l'establit en la base 6 de les d'Execució
del Pressupost.
4. La present modificació del pressupost entrarà en vigor de forma immediata, després de la
seua aprovació, d'acord amb l'establit en la base 9 de les d'Execució del Pressupost.

Per tant, en virtut de les potestats atribuïdes a la meua autoritat per l’art 21 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, RESOLC:
Aprovar la transferència de crèdits d'acord amb el següent detall:
Partides que el seu crèdit augmenta:

Document signat digitalment. Validar a https://sede.almassora.es Núm. de validació: 12433310607046321610

ORG.

PROG. ECO.

DENOMINACIÓ

IMPORTE

04

3321

Bibllioteca. Premsa, revistas i altres
publicacions

3.000,00

22001

Partides que el seu crèdit disminueix:
ORG.

PROG. ECO.

DENOMINACIÓ

IMPORT

04

334

Promoció cultura. Altres treballs realitzats perl
altres empreses

3.000,00

22799

Pel servei,

13/05/2019

Diligència per a fer constar que la resolució
que antecedeix ha sigut inclosa en el Llibre
de Resolucions de l'Alcaldia.

13/05/2019
13/05/2019

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Núm. d'expedient: 19/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/1229

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de transferències de crèdit.
FETS
1. En data 10/05/2019, el Regidor d’esports, presenta proposta raonada de modificació del
pressupost, en la modalitat de transferències de crèdit.
2. En data 10/05/2019, l'interventor informa favorablement, la proposta presentada per el Regidor
d’esports.
FONAMENTS DE DRET

1. Les transferències de crèdit són modificacions del pressupost regulades en els articles 179 i
180 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), articles 40 a 42 del Reial decret 500/1990 (RD),
de 20 d'abril, pel que es desenrotlla la Llei d'hisendes locals en matèria de pressupostos,
així com la base 9 d'Execució del pressupost per a l'exercici 2019.
2. L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local confereix
a l'alcaldessa la potestat de resoldre.
3. Qualsevol modificació de crèdits exigeix proposta raonada de la variació, valorant-se la
incidència que la mateixa pot tindre en els serveis a què afecte (programes) i es formularà
per l'òrgan gestor (regidor delegat), d'acord amb l'establit en la base 6 de les d'Execució
del Pressupost.
4. La present modificació del pressupost entrarà en vigor de forma immediata, després de la
seua aprovació, d'acord amb l'establit en la base 9 de les d'Execució del Pressupost.

Per tant, en virtut de les potestats atribuïdes a la meua autoritat per l’art 21 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, RESOLC:
Aprovar la transferència de crèdits d'acord amb el següent detall:
Partides que el seu crèdit augmenta:

Document signat digitalment. Validar a https://sede.almassora.es Núm. de validació: 12433310302135155572

ORG.

PROG. ECO.

DENOMINACIÓ

IMPORT

17

340

SEM Administració general. Altres treballs
realitzats per altres empreses

2.000,00

22799

Partides que el seu crèdit disminueix:
ORG.

PROG. ECO.

DENOMINACIÓ

IMPORT

17

341

Subvencions en concurrència competitiva

2.000,00

48900

Pel servei,

13/05/2019

Diligència per a fer constar que la resolució
que antecedeix ha sigut inclosa en el Llibre
de Resolucions de l'Alcaldia.

13/05/2019
13/05/2019

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Núm. d'expedient: 24/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/1667

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de transferències de crèdit.
FETS
1. En data 19/06/2019, l’Alcaldia, presenta proposta raonada de modificació del pressupost, en la
modalitat de transferència de crèdit.
2. En data 21/06/2019, l'interventor informa favorablement, la proposta presentada per l’Alcaldia.
FONAMENTS DE DRET

1. Les transferències de crèdit són modificacions del pressupost regulades en els articles 179 i
180 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), articles 40 a 42 del Reial decret 500/1990 (RD),
de 20 d'abril, pel que es desenrotlla la Llei d'hisendes locals en matèria de pressupostos,
així com la base 9 d'Execució del pressupost per a l'exercici 2019.
2. L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local confereix
a l'alcaldessa la potestat de resoldre.
3. Qualsevol modificació de crèdits exigeix proposta raonada de la variació, valorant-se la
incidència que la mateixa pot tindre en els serveis a què afecte (programes) i es formularà
per l'òrgan gestor (regidor delegat), d'acord amb l'establit en la base 6 de les d'Execució
del Pressupost.
4. La present modificació del pressupost entrarà en vigor de forma immediata, després de la
seua aprovació, d'acord amb l'establit en la base 9 de les d'Execució del Pressupost.

Per tant, en virtut de les potestats atribuïdes a la meua autoritat per l’art 21 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, RESOLC:
Aprovar la transferència de crèdits d'acord amb el següent detall:
Partides que el seu crèdit augmenta:

Document signat digitalment. Validar a https://sede.almassora.es Núm. de validació: 12433310756266123320

ORG.

PROG. ECO.

DENOMINACIÓ

03

920

Admon. General. Altres treballs
realitzats per altres empreses

03

24117 131

EMCUJU-2019-2020 persones joves
qualificades. Retribucions personal
eventual

18.028

51.064,69

03

24118 131

EMPUJU-2019-2020 persones joves.
Retribucions personal eventual

19.028

8.668,92

21

926

Comunicacions internes. Altres treballs
realitzats per altres empreses

22799

22799

PROJECTE

IMPORTE
10.000,00

10.619,53

TOTAL

80.353,14

PROJECTE

IMPORT

Partides que el seu crèdit disminueix:
ORG.

PROG. ECO.

DENOMINACIÓ

03

920

12000

Admon. General. Sous grup A1

3.000,00

03

920

12101

Admon. General. Complement
específic

7.000,00

03

929

500

Fons de contigència

70.353,14
TOTAL

80.353,14

Pel servei,

25/06/2019

Diligència per a fer constar que la resolució

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Núm. d'expedient: 24/2019/GPRECRE
que antecedeix ha sigut inclosa en el Llibre
de Resolucions de l'Alcaldia.

25/06/2019
25/06/2019

Document signat digitalment. Validar a https://sede.almassora.es Núm. de validació: 12433310756266123320

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

d'expedient: 16/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/1037

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de transferències de crèdit.
FETS
1. En data 17/04/2019, el Regidor d’Hisenda, presenta proposta raonada de modificació del
pressupost, en la modalitat de transferències de crèdit.
2. En data 17/04/2019, l'interventor informa favorablement, la proposta presentada per el Regidor
d’Hisenda.

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències de crèdit són modificacions del pressupost regulades en els articles 179 i
180 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), articles 40 a 42 del Reial decret 500/1990 (RD),
de 20 d'abril, pel que es desenrotlla la Llei d'hisendes locals en matèria de pressupostos,
així com la base 9 d'Execució del pressupost per a l'exercici 2019.
2. L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local confereix
a l'alcaldessa la potestat de resoldre.
3. Qualsevol modificació de crèdits exigeix proposta raonada de la variació, valorant-se la
incidència que la mateixa pot tindre en els serveis a què afecte (programes) i es formularà
per l'òrgan gestor (regidor delegat), d'acord amb l'establit en la base 6 de les d'Execució
del Pressupost.
4. La present modificació del pressupost entrarà en vigor de forma immediata, després de la
seua aprovació, d'acord amb l'establit en la base 9 de les d'Execució del Pressupost.

Per tant, en virtut de les potestats atribuïdes a la meua autoritat per l’art 21 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, RESOLC:
Aprovar la transferència de crèdits d'acord amb el següent detall:
Partides que el seu crèdit augmenta:

Document signat digitalment. Validar a https://sede.almassora.es Núm. de validació: 12433311070112651322

ORG.

PROG. ECO.

DENOMINACIÓ

03

920

Administració general. Energia elèctrica

22100

IMPORT
20.000,00

Partides que el seu crèdit disminueix:
ORG.

PROG. ECO.

DENOMINACIÓ

20

9321

Gestió del sistema tributari. Serveis de
recaptació

22708

IMPORT
20.000,00

Pel servei,

17/04/2019

Diligència per a fer constar que la resolució
que antecedeix ha sigut inclosa en el Llibre
de Resolucions de l'Alcaldia.

17/04/2019
18/04/2019

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

d'expedient: 22/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/1449

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de transferències de crèdit.
FETS
1. En data 27/05/2019, la Regidora de Cultura, presenta proposta raonada de modificació del
pressupost, en la modalitat de transferències de crèdit.
2. En data 28/05/2019, l'interventora acctal, informa favorablement, la proposta presentada per la
Regidora de Cultura.
FONAMENTS DE DRET

1. Les transferències de crèdit són modificacions del pressupost regulades en els articles 179 i
180 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), articles 40 a 42 del Reial decret 500/1990 (RD),
de 20 d'abril, pel que es desenrotlla la Llei d'hisendes locals en matèria de pressupostos,
així com la base 9 d'Execució del pressupost per a l'exercici 2019.
2. L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local confereix
a l'alcaldessa la potestat de resoldre.
3. Qualsevol modificació de crèdits exigeix proposta raonada de la variació, valorant-se la
incidència que la mateixa pot tindre en els serveis a què afecte (programes) i es formularà
per l'òrgan gestor (regidor delegat), d'acord amb l'establit en la base 6 de les d'Execució
del Pressupost.
4. La present modificació del pressupost entrarà en vigor de forma immediata, després de la
seua aprovació, d'acord amb l'establit en la base 9 de les d'Execució del Pressupost.

Per tant, en virtut de les potestats atribuïdes a la meua autoritat per l’art 21 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, RESOLC:
Aprovar la transferència de crèdits d'acord amb el següent detall:
Partides que el seu crèdit augmenta:

Document signat digitalment. Validar a https://sede.almassora.es Núm. de validació: 12433307757212014163

ORG.

PROG. ECO.

DENOMINACIÓ

04

3321

Bibllioteca. Premsa, revistas i altres
publicacions

22001

PROJECTE

IMPORTE
3.000,00

Partides que el seu crèdit disminueix:
ORG.

PROG. ECO.

DENOMINACIÓ

04

334

Promoció cultura. Treballs realitzats
per altres empreses sense ànim de
lucre

260

PROJECTE

IMPORT
3.000,00

Pel servei,

28/05/2019

Diligència per a fer constar que la resolució
que antecedeix ha sigut inclosa en el Llibre
de Resolucions de l'Alcaldia.

28/05/2019
28/05/2019

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

d'expedient: 23/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/1629

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de generació de crèdit.
FETS
1. En data 14/06/2019, el Regidor d’Ocupació, presenta proposta raonada de modificació del
pressupost, en la modalitat de generació de crèdit.
2. En data 17/06/2019, l'interventor informa favorablement, la proposta presentada per el Regidor
d’Ocupació.
FONAMENTS DE DRET

1. La generació de crèdit és una modificació del pressupost regulada en l'article 181 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març (TRLRHL), articles 43 a 46 del Reial decret 500/1990 (RD), de 20 d'abril, pel
que es desenrotlla la Llei d'hisendes locals en matèria de pressupostos, així com la base 10
d'Execució del pressupost per a l'exercici 2019.
2. L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local confereix
a l'alcaldessa la potestat de resoldre.
3. Qualsevol modificació de crèdits exigeix proposta raonada de la variació, valorant-se la
incidència que la mateixa pot tindre en els serveis a què afecte (programes) i es formularà
per l'òrgan gestor (regidor delegat), d'acord amb l'establit en la base 6 de les d'Execució
del Pressupost.
4. La present modificació del pressupost entrarà en vigor de forma immediata, després de la
seua aprovació, d'acord amb l'establit a la base 10 de les d'Execució del Pressupost.

Per tant, en virtut de les potestats atribuïdes a la meua autoritat per l’art 21 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, RESOLC:
Aprovar la generació de crèdits, d'acord amb el següent detall:
:

Document signat digitalment. Validar a https://sede.almassora.es Núm. de validació: 12433310124416750467

Concepte
42100

Denominació

Import

Subvencions Servei Públic d’Ocupació Estatal
(Projecte 19.024)

65.769,22

Partides que el seu crèdit augmenta:
Partida
03/24123/131

Denominació

Import

Neteja de camins i escorredors SEPE 2019 (Projecte
19.024)

65.769,22

Pel servei,

17/06/2019

Diligència per a fer constar que la resolució
que antecedeix ha sigut inclosa en el Llibre
de Resolucions de l'Alcaldia.

18/06/2019
19/06/2019

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
de expediente: 17/2019/GPRECRE

L'alcaldessa proposa al Ple de la Corporació, examinada la memòria de l'alcaldia presentada en
relació a la modificació del pressupost en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari
i els informes que estan en l'expedient l'adopció de l'acord següent:

Primer. Aprovar la modificació al Pressupost vigent, de suplements de crèdits i crèdits
extraordinaris, d'acord amb el següent detall:

Projectes afectats per la modificació
Augments o projectes nous:
NÚM.

DENOMINACIÓ

IMPORT

19.025

DUSI TELEGESTIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC SMART
CITY

19.026

MÀSTIL PLATJA ECOLÒGICA

19.001

DUSI SUBSTITUCIÓ EQUIPS
ENLLUMENAT PÚBLIC (IFS)

24.000,00

3.611,90
LLUMINÀRIES

168.110,47

Suplements de crèdit:
ORG.

PROG.

ECO.

DENOMINACIÓ

IMPORT

06

432

22706

Turisme. Estudis i treballs tècnics

16.500,00

10

1722

200

Platges Arrendaments solars

11.000,00

13

170

22706

Administració general del medi
ambient. Estudis i treballs tècnics

15.000,00

14

151

22799

Urbanisme: planejament, gestió,
execució i disciplina urbanística. Altres
treballs realitzats per altres empreses i
professionals

20.000,00

Document signat digitalment. Validar a https://sede.almassora.es Núm. de validació: 12433067161711167170

16

23105

260

Convivència. Treballs realitzats per
institucions sense finalitats de lucre

20.000,00

17

3422

22799

Altres instal·lacions esportives. Altres
treballs realitzats per altres empreses i
professionals

25.000,00

19

337

22799

Instal·lacions d'ocupació del temps
lliure. Altres treballs realitzats per
altres empreses i professionals

17.500,00

21

926

22799

Comunicacions internes. Altres treballs
realitzats per altres empreses i
professionals

12.000,00

22

311

22799

Protecció de la salubritat pública.
Altres treballs realitzats per altres
empreses i professionals

3.000,00

TOTAL

140.000,00

Crèdits extraordinaris:
ORG.

PROG.

ECO.

DENOMINACIÓ

PROJECTE

IMPORT

22

165

623

Enllumenat public. Maquinària,
instal·lacions i utillatge

19.025

24.000,00

10

1722

609

Platges. Altres inversions noves en
infraestructura i béns us general

19.026

3.611,90

22

165

629

Enllumenat
públic.
Altres
inversions noves associades al
funcionament dels serveis

19.001

168.110,47

TOTAL

195.722,37

TOTAL AUGMENTS................................................................................................335.722,37
Segon. Finançar l'esmentada modificació de crèdits de la manera següent.
Baixa en les partides:

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
de expediente: 17/2019/GPRECRE

ORG.

PROG.

ECO.

DENOMINACIÓ

PROJECTE

IMPORT

03

929

500

Fons de contingència

122.246,90

21

926

641

Comunicacions internes.
Aplicacions informàtiques

19.006

37.500,00

22

171

629

Parcs i jardins altres inversions
noves en infraestructura i béns

19.001

168.110,47

21

926

641

Comunicacions internes.
Aplicacions informàtiques

19.002

7.865,00

TOTAL

335.722,37

Tercer. Aprovar els nous i les modificacions de projectes que es detallen anteriorment.
Cuart. Que, aprovat inicialment, s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils, en els
quals les persones interessades podran examinar-lo i presentar les reclamacions corresponents
davant el Ple.
Cinqué. Que es considerarà definitivament aprovat si en acabar el període d'exposició no s'haguera
presentat cap reclamació, segons allò que preveu l'article 169.1 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.

09/05/2019

Aprovat pel Ple en data 13/5/2019

14/05/2019

Document signat digitalment. Validar a https://sede.almassora.es Núm. de validació: 12433067161711167170

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Núm. d'expedient: 15/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/1021

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Considerades les potestats atribuïdes a la meua autoritat per l'article 21 de la Llei 7/85 de 2 d'abril,
he resolt:

Observat error de transcripció en resolució 2019/998 de l'Alcaldia de data 12 d’abril de 2019,
relativa a l’expedient de modificació de crèdits núm. 15/2019/GPRECRE, d'acord amb el que
disposa l'article 109 de la Llei 38/2015 de Procediment Administratiu Comú, el següent

On diu:
ORG.

PROG. ECO.

DENOMINACIÓ

16

23105 22799 Convivència. Altres treballs
realitzats per altres empreses

PROJECTE
19.AJUDA A
DOMICILI

IMPORT
16.740,88

Ha de dir:
ORG.

PROG.

ECO. DENOMINACIÓ

16

23105

260

Convivència. Treballs realitzats
per altres empreses sense ànim
de lucre

PROJECTE

IMPORT
16.740,88

Pel servei,

Document signat digitalment. Validar a https://sede.almassora.es Núm. de validació: 12433310174770452346

17/04/2019

Diligència per a fer constar que la resolució
que antecedeix ha sigut inclosa en el Llibre
de Resolucions de l'Alcaldia.

17/04/2019
17/04/2019

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Núm. d'expedient: 21/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/1311

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de tranferències de crèdit
FETS
1. En data 15/05/2019, el Regidor d’Ocupació, presenta proposta raonada de modificació del
pressupost.
2. En data 15/05/2019, l'interventor informa favorablement, la proposta presentada per el Regidor
d’Ocupació

FONAMENTS DE DRET

1. La generació de crèdit és una modificació del pressupost regulada en l'article 181 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març (TRLRHL), articles 43 a 46 del Reial decret 500/1990 (RD), de 20 d'abril, pel
que es desenrotlla la Llei d'hisendes locals en matèria de pressupostos, així com la base 10
d'Execució del pressupost per a l'exercici 2019.
2. L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local confereix
a l'alcaldessa la potestat de resoldre.
3. Qualsevol modificació de crèdits exigeix proposta raonada de la variació, valorant-se la
incidència que la mateixa pot tindre en els serveis a què afecte (programes) i es formularà
per l'òrgan gestor (regidor delegat), d'acord amb l'establit en la base 6 de les d'Execució
del Pressupost.
4. La present modificació del pressupost entrarà en vigor de forma immediata, després de la
seua aprovació, d'acord amb l'establit a la base 10 de les d'Execució del Pressupost.

Per tant, en virtut de les potestats atribuïdes a la meua autoritat per l’art 21 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, RESOLC:
Aprovar la generació de crèdits, d'acord amb el següent detall:
Finançament:

Document signat digitalment. Validar a https://sede.almassora.es Núm. de validació: 12433310233442234306

Concepte
451

Partides

Denominació

Import

Transferències corrents d’organismes autònoms i
agències de les comunitats autònomes (projecte
19.015)

348.082,20

el seu crèdit augmenta:

Partida

Denominació

Import

05/24115/22199

Et Formem Almassora 2019. Altres subministraments
(Projecte 19.015)

03/24115/131

Et Formem Almassora 2019. Retribucions bàsiques 317.554,20
personal eventual (Projecte 19.015)
TOTAL

30.528,00

348.082,20

Pel servei,

15/05/2019

Diligència per a fer constar que la resolució
que antecedeix ha sigut inclosa en el Llibre
de Resolucions de l'Alcaldia.

16/05/2019
16/05/2019

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Núm. d'expedient: 18/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/1206

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de transferències de crèdit.
FETS
1. En data 09/05/2019, el Regidor d’Ocupació, presenta proposta raonada de modificació del
pressupost, en la modalitat de transferències de crèdit.
2. En data 09/05/2019, l'interventor informa favorablement, la proposta presentada per el Regidor
d’Ocupació.
FONAMENTS DE DRET

1. Les transferències de crèdit són modificacions del pressupost regulades en els articles 179 i
180 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), articles 40 a 42 del Reial decret 500/1990 (RD),
de 20 d'abril, pel que es desenrotlla la Llei d'hisendes locals en matèria de pressupostos,
així com la base 9 d'Execució del pressupost per a l'exercici 2019.
2. L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local confereix
a l'alcaldessa la potestat de resoldre.
3. Qualsevol modificació de crèdits exigeix proposta raonada de la variació, valorant-se la
incidència que la mateixa pot tindre en els serveis a què afecte (programes) i es formularà
per l'òrgan gestor (regidor delegat), d'acord amb l'establit en la base 6 de les d'Execució
del Pressupost.
4. La present modificació del pressupost entrarà en vigor de forma immediata, després de la
seua aprovació, d'acord amb l'establit en la base 9 de les d'Execució del Pressupost.

Per tant, en virtut de les potestats atribuïdes a la meua autoritat per l’art 21 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, RESOLC:
Aprovar la transferència de crèdits d'acord amb el següent detall:
Partides

el seu crèdit augmenta:

Document signat digitalment. Validar a https://sede.almassora.es Núm. de validació: 12433310601774301311

ORG.
05

PROG.
2415

Partides
ORG.
05

ECO.
22799

Taller d'ocupació. Altres treballs
altres empreses

per

20.000,00

el seu crèdit disminueix:
PROG.
2410

ECO.
22799

Foment de l'ocupació plans locals. Altres
per altres empreses
treballs

20.000,00

Pel servei,

10/05/2019

Diligència per a fer constar que la resolució
que antecedeix ha sigut inclosa en el Llibre
de Resolucions de l'Alcaldia.

10/05/2019
10/05/2019

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Núm. d'expedient: 14/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/990

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de transferències de crèdit.
FETS
1. En data 10/04/2019, el Regidor d’Ocupació, presenta proposta raonada de modificació del
pressupost, en la modalitat de transferències de crèdit.
2. En data 11/04/2019, l'interventor informa favorablement, la proposta presentada per el Regidor
d’Ocupació.

FONAMENTS DE DRET

1. Les transferències de crèdit són modificacions del pressupost regulades en els articles 179 i
180 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), articles 40 a 42 del Reial decret 500/1990 (RD),
de 20 d'abril, pel que es desenrotlla la Llei d'hisendes locals en matèria de pressupostos,
així com la base 9 d'Execució del pressupost per a l'exercici 2019.
2. L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local confereix
a l'alcaldessa la potestat de resoldre.
3. Qualsevol modificació de crèdits exigeix proposta raonada de la variació, valorant-se la
incidència que la mateixa pot tindre en els serveis a què afecte (programes) i es formularà
per l'òrgan gestor (regidor delegat), d'acord amb l'establit en la base 6 de les d'Execució
del Pressupost.
4. La present modificació del pressupost entrarà en vigor de forma immediata, després de la
seua aprovació, d'acord amb l'establit en la base 9 de les d'Execució del Pressupost.

Per tant, en virtut de les potestats atribuïdes a la meua autoritat per l’art 21 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, RESOLC:
Aprovar la transferència de crèdits d'acord amb el següent detall:
Partides

el seu crèdit augmenta:

Document signat digitalment. Validar a https://sede.almassora.es Núm. de validació: 12433310257411623174

ORG.

PROG. ECO.

03

24123 131

Partides

Neteja de camins, sèquies i
escorredors. Retribucions bàsiques
personal temporal

19.024

3.056,44

el seu crèdit disminueix:

ORG.

PROG. ECO.

03

2410

131

Foment de l'Ocupació. Retribucions
bàsiques personal temporal

3.056,44

Pel servei,

12/04/2019

Diligència per a fer constar que la resolució
que antecedeix ha sigut inclosa en el Llibre
de Resolucions de l'Alcaldia.

12/04/2019
12/04/2019

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Núm. d'expedient: 13/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/950

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de tranferències de crèdit.
FETS
1. En data 08/04/2019, el Regidor d’Hisenda, presenta proposta raonada de modificació del
pressupost, en la modalitat de transferències de crèdit.
2. En data 08/04/2019, l'interventor informa favorablement, la proposta presentada per el Regidor
d’Hisenda.

FONAMENTS DE DRET

1. Les transferències de crèdit són modificacions del pressupost regulades en els articles 179 i
180 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), articles 40 a 42 del Reial decret 500/1990 (RD),
de 20 d'abril, pel que es desenrotlla la Llei d'hisendes locals en matèria de pressupostos,
així com la base 9 d'Execució del pressupost per a l'exercici 2019.
2. L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local confereix
a l'alcaldessa la potestat de resoldre.
3. Qualsevol modificació de crèdits exigeix proposta raonada de la variació, valorant-se la
incidència que la mateixa pot tindre en els serveis a què afecte (programes) i es formularà
per l'òrgan gestor (regidor delegat), d'acord amb l'establit en la base 6 de les d'Execució
del Pressupost.
4. La present modificació del pressupost entrarà en vigor de forma immediata, després de la
seua aprovació, d'acord amb l'establit en la base 9 de les d'Execució del Pressupost.

Per tant, en virtut de les potestats atribuïdes a la meua autoritat per l’art 21 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, RESOLC:
Aprovar la transferència de crèdits d'acord amb el següent detall:
Partides que el seu crèdit augmenta:

Document signat digitalment. Validar a https://sede.almassora.es Núm. de validació: 12433310764270057047

ORG.

PROG. ECO.

22

9331

22799

Altres treballs
altres empreses

24

920

22602

Administració general.
Publicitat i propaganda

12.000,00

03

920

22100

Administració general. Energia
elèctrica

20.000,00

per

52.000,00

TOTAL

84.000,00

PROJECTE

IMPORT

Partides que el seu crèdit disminueix:
ORG.

PROG. ECO.

DENOMINACIÓ

20

9321

Gestió del sistema tributari. Serveis de
recaptació

22708

84.000,00

Pel servei,

09/04/2019

Diligència per a fer constar que la resolució
que antecedeix ha sigut inclosa en el Llibre
de Resolucions de l'Alcaldia.

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Núm. d'expedient: 13/2019/GPRECRE

09/04/2019
10/04/2019
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Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Núm. d'expedient: 12/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/904

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de transferències de crèdit.
FETS
1. En data 01/04/2019, el Regidor d’Hisenda, presenta proposta raonada de modificació del
pressupost, en la modalitat de transferències de crèdit.
2. En data 02/04/2019, l'interventor informa favorablement, la proposta presentada per el Regidor.
FONAMENTS DE DRET

1. Les transferències de crèdit són modificacions del pressupost regulades en els articles 179 i
180 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), articles 40 a 42 del Reial decret 500/1990 (RD),
de 20 d'abril, pel que es desenrotlla la Llei d'hisendes locals en matèria de pressupostos,
així com la base 9 d'Execució del pressupost per a l'exercici 2019.
2. L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local confereix
a l'alcaldessa la potestat de resoldre.
3. Qualsevol modificació de crèdits exigeix proposta raonada de la variació, valorant-se la
incidència que la mateixa pot tindre en els serveis a què afecte (programes) i es formularà
per l'òrgan gestor (regidor delegat), d'acord amb l'establit en la base 6 de les d'Execució
del Pressupost.
4. La present modificació del pressupost entrarà en vigor de forma immediata, després de la
seua aprovació, d'acord amb l'establit en la base 9 de les d'Execució del Pressupost.

Per tant, en virtut de les potestats atribuïdes a la meua autoritat per l’art 21 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, RESOLC:
Aprovar la transferència de crèdits d'acord amb el següent detall:
Partides
ORG.

el seu crèdit augmenta:
PROG. ECO.

DENOMINACIÓ

PROJECTE

IMPORT

Document signat digitalment. Validar a https://sede.almassora.es Núm. de validació: 12433311075735571410

03

323

12005

Funcionament centres preescolar i
primaria. Sous grup E

18.338,10

03

323

12100

Funcionament centres preescolar i
primaria. Complement destinació

9.982,10

03

323

12101

Funcionament centres preescolar i
primaria. Complement específic

20.411,10

03

323

1600

Funcionament centres preescolar i
primaria. Seguretat social

17.409,96

03

2313

131

SEAFI Retribucions bàsiques personal
eventual

19.S.E.A.F.I

6.743,09

03

2313

16000

SEAFI Seguretat Social

19.S.E.A.F.I

2.360,09

03

920

22100

Administració. General. Energia
elèctrica

Partides

105.000,00

TOTAL

180.244,44

PROJECTE

IMPORT

el seu crèdit disminueix:

ORG.

PROG. ECO.

DENOMINACIÓ

03

132

12002

Seguretat i ordre públic.Sous grup

7.619,94

03

132

12100

Seguretat i ordre públic.Complement
destinació

4.107,69

03

132

12101

Seguretat i ordre públic. Complement
especific

10.696,14

03

150

12000

Sous grup A

3.453,51

03

150

12100

Complement destinació

3.516,62

03

150

12101

Urbanisme. Complement especific

7.151,43

03

920

12000

Administració. General. Sous grup A

2.302,34

03

920

12004

Administració. General. Sous grup C 2

1.244,02

03

920

12005

Administració. General. Sous grup E

1.138,60

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Núm. d'expedient: 12/2019/GPRECRE
03

920

12100

Administració. General. Complement
de destinació

3.069,78

03

920

12101

Administració. General. Complement
de especific

5.825,84

03

925

12004

SIAC Sous grup C2

2.488,04

03

925

12100

SIAC. Complement destinació

1.452,92

03

925

12101

SIAC. Complement especific

3.588,92

03

934

12004

Gestió de la Tresoreria i el deute.
Sous grup C2

1.244,02

03

934

12100

Gestió de la Tresoreria i el deute.
Complement de destinació

726,46

03

934

12101

Gestió de la Tresoreria i el deute.
Complement especific

1.283,38

03

929

500

Fons de contingència

119.334,79
TOTAL

180.244,44

Pel servei,

02/04/2019

Diligència per a fer constar que la resolució
que antecedeix ha sigut inclosa en el Llibre
de Resolucions de l'Alcaldia.
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