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: 29/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/2262

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de transferències de crèdit.
FETS
1. En data 28/08/2019, el regidor d’Hisenda, presenta proposta raonada de modificació del
pressupost, en la modalitat de transferències de crèdit.
2. En data 28/08/2019, 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:

Partides que el seu crèdit augmenta:
ORG.

PROG. ECO.

DENOMINACIÓ

IMPORTE

19

337

Instalacions, ocupació temps lliure.

2.500,00

205
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Arrendament mobiliari

Partides que el seu crèdit disminueix:
ORG.

PROG. ECO.

DENOMINACIÓ

IMPORT

19

337

Premis. Joventut

2.500,00

481

Pel servei,

29/08/2019

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

29/08/2019
29/08/2019
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L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de transferències de crèdit.
FETS
1. En data 28/08/2019, el regidor d’Hisenda, presenta proposta raonada de modificació del
pressupost, en la modalitat de transferències de crèdit.
2. En data 28/08/2019, 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:

Partides que el seu crèdit augmenta:
ORG.

PROG. ECO.

DENOMINACIÓ

IMPORTE

19

337

Instalacions, ocupació temps lliure.

2.500,00

205
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Arrendament mobiliari

Partides que el seu crèdit disminueix:
ORG.

PROG. ECO.

DENOMINACIÓ

IMPORT

19

337

Premis. Joventut

2.500,00

481

Pel servei,

29/08/2019

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

29/08/2019
29/08/2019
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Núm. d'expedient: 25/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/2084

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de generació de crèdits.
FETS
1. En data 01/08/2019, el Regidor de Turisme , presenta proposta raonada de modificació del
pressupost, en la modalitat de generació de crèdits
2. En data 02/08/2019, l'interventor informa favorablement, la proposta presentada per la regidora
de serveis socials.
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 2016.
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:
Primer. Crear el projecte núm. 19/030 denominat «LES CALDERES» Festes de interés turistic
provincial.
Segon. Aprovar la present modificació de crèdits, amb el següent detall:
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Partides que augmentent:
Partida

Denominació
Fiestes

Import

Quitèria. Altres Suministres

2.000,00 €

Finançament:
Concepte
461

Denominació
Subvenciones Diputación

Import
2.000,00 €

*
Pel servei,

02/08/2019

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

02/08/2019

02/08/2019

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
Nº de expediente: 31/2019/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 suplements de crèdit i baixes per
anul·lació i els informes que estan en l'expedient, l'adopció de l'acord següent:

Primer. Aprovar la modificació al Pressupost vigent, de suplements de crèdit i baixes per anul·lació,
d'acord amb el següent detall:

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

DENOMINACIÓ

IMPORT

18.025

MILLORA
DE
LES
D’ACCESSIBILITAT C.S. LLUÍS

CONDICIONS

12.772,32

19.034

DUSI MATERIAL INFORMÀTIC NECESSARI PER A
L’ELIMINACIÓ DE PAPER

5.000,00

19.035

DUSI MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA
INFORMÀTICA
PER
AL
PROJECTE
DE
DATACENTER DISTRIBUIT

5.344,56

Suplements de crèdit:
ORG.

PROG.

ECO.

DENOMINACIÓ

PROJECTE

IMPORT

01

912

22199

Òrgans de Govern. Altres
subministraments

5.000,00

02

133

210

Ordenació del tràfic i
estacionament.
Manteniment
d'
infraestructures d'ordenació

10.000,00
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de tràfic
04

334

203

Promoció
cultural.
Arrendament
de
maquinària, instal·lacions i
utillatge

50.000,00

05

4314

22609

Comerç
culturals

Activitats

15.000,00

09

336

22700

Patrimoni.
Treballs
realitzats
per
altres
empreses i professionals.
Neteja

5.000,00

10

1722

203

Platges. Arrendament de
maquinària, instal·lacions i
utillatge

10.000,00

11

3389

22799

Altres celebracions. Altres
treballs realitzats per altres
empreses i professionals

100.000,00

13

170

22199

Administració general del
medi
ambient.
Altres
subministraments

3.000,00

14

150

22799

Admon. General l'habitatge
i Urbanisme. Altres treballs
realitzats
per
altres
empreses i professionals

15.000,00

15

419

210

Altres
actuacions
en
agricultura, ramaderia i
pesca.
Reparacions,
manteniment i conservació.
Infraestructures
i
béns
naturals

6.000,00

16

23100

22799

Administració
general.
Serveis
Socials.
Altres
treballs realitzats per altres
empreses i professionals

10.000,00

local.
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17

3422

22799

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

30.000,00

19

337

22799

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

8.000,00

21

926

626

Comunicacions
internes.
Inversions noves associades
al funcionament operatiu
dels serveis. Equips per a
processos d'informació

19.034

5.000,00

21

926

626

Comunicacions
internes.
Inversions noves associades
al funcionament operatiu
dels serveis. Equips per a
processos d'informació

19. 035

5.344,56

22

1534

619

Vies
públiques
manteniment.
Altres
inversions de reposició en
infraestructures
i
béns
destinats a l'ús general

18.025

12.772,32

22

1534

22199

Vies
públiques
manteniment.
Altres
subministraments

30.000,00

22

9331

213

SMML.
Reparacions,
manteniment i conservació.
Maquinària,
instal·lacions
tècnica i utillatge

29.252,64

TOTAL

349.369,52
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TOTAL AUGMENTS............................................................................................349.369,52

Segon. Finançar l'esmentada modificació de crèdits de la manera següent.
Projectes que baixen:
NÚM.

DENOMINACIÓ

IMPORT

18.003

DUSI OBRES REMODELACIÓ C/ SANT
JOAQUIM

240.000,00

19.003

DUSI NOVA APLICACIÓ INFORMÀTICA
ESTADÍSTICA

20.344,56

19.006

PLATAFORMA SMART CITIES

37.500,00

19.007

DUSI ADQUISICIÓ TERRENYS PARC PÚBLIC
SERRALLO

20.000,00

19.008

ADQUISICIÓ TERRENYS CORBES CAMÍ BENAFELI

9.000,00

19.011

MILLORA AV. CASTELLÓ (PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS)

19.012

MILLORA SEGURETAT CAMINS BEN-AFELI I
OM-BLANCH

132.000,00

33.024,96

Baixa en les partides:
ORG.
10

PROG.
1534

ECO.
609

DENOMINACIÓ

PROJECTE

Platges. Altres inversions noves en
infraestructures i béns destinats a
l'ús general

19.012

IMPORT
33.024,96
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14

151

600

Urbanisme: planejament, gestió,
execució i disciplina urbanística.
Inversions en terrenys

19.007

20.000,00

14

151

600

Urbanisme: planejament, gestió,
execució i disciplina urbanística.
Inversions en terrenys

19.008

9.000,00

20

011

310

Deute públic. Interessos

21

926

641

Comunicacions internes. Despeses
en aplicacions informàtiques

19.003

10.344,56

22

1534

619

Vies
públiques
manteniment.
Altres inversions de reposició en
infraestructures i béns destinats a
l'ús general

18.003

120.000,00

22

1534

619

Vies
públiques
manteniment.
Altres inversions de reposició en
infraestructures i béns destinats a
l'ús general

19.011

132.000,00

25.000,00

TOTAL FINANCIACIÓ

349.369,52

Tercer. Anul·lar l’import dels projectes següents per baixa en el finançament DUSI.
Baixa en les partides:
ORG.

PROG. ECO.

DENOMINACIÓ

PROJECTE

IMPORT

21

926

641

Comunicacions internes. Despeses
en aplicacions informàtiques

19.003

10.344,56

22

1534

619

Vies
públiques
manteniment.
Altres inversions de reposició en
infraestructures i béns destinats a

18.003

120.000,00
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l'ús general
21

926

641

Comunicacions internes. Despeses
en aplicacions informàtiques

19.006

37.500,00

Cuart. Aprovar els nous i les modificacions de projectes que es detallen anteriorment.
Cinqué. 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.
Sisé. 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.

06/09/2019

Aprovat pel Ple en data 9/9/2019

09/09/2019
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Resolución: 2019/2261

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de generació de crèdit.
FETS
1. En data 28/08/2019, el regidor d’Hisenda, presenta proposta raonada de modificació del
pressupost, en la modalitat de generació de crèdit.
2. En data 28/08/2019, l'interventor informa favorablement, la proposta presentada per el regidor
d’Hisenda.
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:

:
Concepte
42090

Denominació
Altres Transferències corrents de l’Administració de

Import
11.801,36
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l’Estat (projecte 19.033)

Partida

el seu crèdit augmenta:
Partida

08/2341/22799

Denominació

Import

Igualtat. Altres treballs realitzats per altres empreses.
(projecte 19.033)

11.801,36

Pel servei,

29/08/2019

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

29/08/2019
29/08/2019
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Núm. d'expedient: 30/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/2274

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de transferències de crèdit.
FETS
1. En data 29/08/2019, el regidor d’Hisenda, presenta proposta raonada de modificació del
pressupost, en la modalitat de transferències de crèdit.
2. En data 29/08/2019, 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

el seu crèdit augmenta:
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ORG.

PROG.

ECO.

DENOMINACIÓ

02

130

22799

Policia Local. Altres treballs realitzats per
alltres empreses

34.000,00

11

3382

22799

Festes del Roser. Altres treballs realitzats
per alltres empreses

28.000,00

20

934

352

Interessos de demora. Gestió de Tresoreria

40.000,00

22

9331

22199

SMML. Altres subministraments

10.000,00

TOTAL

Partides

IMPORT

112.000,00

el seu crèdit disminueix:

ORG.

PROG.

ECO.

DENOMINACIÓ

03

132

12101

Seguretat i orde públic. Complement
específic

03

323

12005

Funcionament Centres Preescolar i primària
Sous grup E

9.000,00

03

323

12101

Funcionament Centres Preescolar i primària
complement específic

19.000,00

03

920

12101

Admon. General. Complement específic

20.000,00

03

925

12101

SIAC. Complement específic

20.000,00

03

920

12000

Admon. General. Sous Grup A1

10.000,00

TOTAL

Pel servei,

02/09/2019

IMPORT
34.000,00

112.000,00

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: 30/2019/GPRECRE
Diligència per a fer constar que la resolució
que antecedeix ha sigut inclosa en el Llibre
de Resolucions de l'Alcaldia.

02/09/2019
04/09/2019
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Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
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Núm. d'expedient: 27/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/2197

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de generació de crèdits
FETS
1. En data 22/08/2019, el Regidor d’Ocupació , presenta proposta raonada de modificació del
pressupost, en la modalitat de generació de crèdits.
2. En data 23/08/2019, 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 2016.
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:
1. Aprovar la modificació de crédits per generació de crédits sigüent
Partides que augmenten
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Concepte d’ingressos
CONCEPTE
de

I Agències de la C.A.

Que existeix un document de compromís d'ingrés per import de 91.962,72
per a la contractació de persones joves, amb núm. 21894.

91.962,72 €

del

SERVEF

Pel servei,

23/08/2019

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

23/08/2019
26/08/2019

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: 26/2019/GPRECRE

Resolución: 2019/2088

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
Expedient de modificació del pressupost en la modalitat de tranferències de crèdits
FETS
1. En data 01/08/2019, el Regidor d’Ocupació , presenta proposta raonada de modificació del
pressupost, en la modalitat de transferències de crèdit de unes partide a altres.
2. En data 02/08/2019, l'interventora acctal. informa favorablement, la proposta presentada per le
regidor d’ocupacio
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 2016.
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:
PRIMER. Aprovar la present modificació per transferències.
EL
PARTIDA

DENOMINACION

IMPORTE
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05/24115/22199

Alttres subministres. Escola d’Ocupació 19.015

5.000,00

EL
PARTIDA

DENOMINACION

03/2410/131

Foment d’ocupació local

IMPORTE
5.000,00

* Cuerpo_SeAPROVAR LA TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS Núm. 21/2015, d'acord amb el següent
detall
TIDES EL CRÈDIT DEL QUAL ES REDUEIXccion_Fin
Pel servei,

05/08/2019

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

05/08/2019

05/08/2019

