Ajuntament de Museros
CIF P- 4617900-H
Plaça del Castell, 1
46136 Museros (València)
 96 144 16 80 Fax: 96 144 48 30
www.ajunt-museros.com

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA
DE 22 DE DESEMBRE DE 2016

Núm. de sessió: 14

Lloc: sala de plens

Tipus: extraordinària

Convocatòria: primera

Hora d’inici: 19.30 h

Hora d’acabament:

21.30 h

ASSISTENTS
Alcalde per delegació: VICENT PÉREZ I COSTA
Regidors:
JUAN JOSÉ CARRIÓN RUBIO
VÍCTOR XERCAVINS I GARCIA
LAURA ASENSIO I TORMOS
FRANCESC ALCAINA I COSTA
DAVID MORENO BLANCO
MARIO JORDÁ VIDAL
JOSÉ M. AZNAR MONFERRER
MANUEL MORENO COMES
VICENTA LLACER SIMÓN
JAVIER MARÍ VENTURA
Secretària: ARACELI MARTÍN BLASCO
Interventor: GONZALO GIL GÓMEZ
Absents: CRISTINA CIVERA I BALAGUER i NÉMESIS CARDONA GÓMEZ, justifiquen la no
assistència per baixa maternal i malaltia, respectivament.
ORDRE DEL DIA
1. Proposta d'aprovació del contracte de serveis de redacció del Pla director per a
l'estudi

de

les

econòmicament
704/2016.

infraestructures
més

avantatjosa,

hídriques,
per

per

diversos

procediment
criteris

obert,

d'adjudicació,

oferta
exp.

AJUNTAMENT DE MUSEROS

2.Proposta d'aprovació del pressupost de 2017, exp. 701/2016.
3. Proposta d'aprovació del compte general de 2015. Esdeveniments posteriors al
tancament, exp. 590/2016.
4. Proposta de modificació del punt 3, apartat tercer, de l'acord adoptat en sessió
plenària de 24 novembre de 2016, corresponent a la modificació i renovació del
conveni de la targeta daurada, quant a la quantia màxima anual a percebre per
sistemes de pensions i uns altres, que passa d'1,50 a 1,70 de l’IPREM.
1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PLA
DIRECTOR

PER A L'ESTUDI DE LES INFRAESTRUCTURES HÍDRIQUES, PER

PROCEDIMENT

OBERT,

OFERTA

ECONÒMICAMENT

MÉS

AVANTATJOSA,

PER

DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ, EXP. 704/2016
L’alcalde presenta, al Ple, la següent proposta per a aprovar la destinació de
l'import de redacció del Pla director de les infraestructures hídriques amb càrrec al
patrimoni municipal del sòl, la còpia de la qual ha sigut remesa prèviament a tots
els regidors, per tal que siga aprovada:
És voluntat d'aquest equip de govern l'elaboració d'un Pla director d'infraestructures
hídriques, document que estudiarà en profunditat l'estat actual de les xarxes de
proveïment i sanejament i determinarà les actuacions i inversions que siguen
necessàries escometre en els pròxims exercicis.
El Pla director establirà la planificació i programació de les actuacions, en el temps i
a l'espai, i inclourà la seua estimació econòmica i les diferents vies de finançament.
A més, coordinarà les actuacions entre els diferents ens amb competències en
matèria de sanejament i aigües potables, com poden ser l'Ajuntament, el
concessionari del servei, l’EPSAR, regants, etc.
S’estima el cost de redacció d'aquest document en 35.090 € IVA inclòs.
Vista la necessitat de dotar de consignació pressupostària adequada i suficient
l'aplicació 2-161-64000 Pla director d’infraestructures hídriques per a la licitació de
la redacció per tècnics especialitzats.
Vista l'existència de recursos afectats al patrimoni municipal del sòl per import
suficient per atendre aquestes despeses.
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Vist l'informe de l'interventor i el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda, el
Ple de la corporació, per unanimitat, acorda el següent:
Únic. Aprovar la destinació de 35.090 € del patrimoni municipal del sòl per a la
redacció del Pla director d'infraestructures hídriques les despeses de les quals es
comptabilitzaran

en

l'aplicació

2-161-64000

Pla

director

d’infraestructures

hídriques.
2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2017. EXP. 701/2016
L’alcalde presenta la proposta següent al Ple perquè siga aprovada, la còpia de la
qual ha sigut prèviament remesa a tots els regidors.
Format per la presidència el pressupost general per a l'exercici del 2017, d’acord
amb els articles 168 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la LRHL, i 18.4 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.
Vist l'informe de l'interventor que obra en l'expedient.
Considerant que el projecte del pressupost general de l'Ajuntament de Museros per
a l'exercici 2017 s'ha format d'acord amb la normativa continguda en el RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, i el Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que la reglamenta en
matèria pressupostària.
Vist l'informe de l'interventor i el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda i
Especial de Comptes, el Ple de la corporació, per 7 vots a favor de l'equip de govern
(2 del PSOE, 3 de Compromís, 1 d'EU i 1 de PGM), 1 vot a favor de C’s i 3 vots en
contra del PP, s’acorda el següent:
Primer. Aprovar provisionalment el pressupost municipal per a l'exercici de 2017, i
fixar les despeses i els ingressos en les xifres que per capítols s'expressen tot
seguit:
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DESPESES CAPÍTOLS

IMPORT

1. DESPESES DE PERSONAL

2.640.139,8
5€

2. DESPESES EN BÉNS CTS.
I SERV.
3. DESPESES FINANCERES
4. TRANSFERÈNCIES
CORRIENTS
6. INVERSIONS REALS
7. TRANSFERÈNCIES DE
CAPITAL
8. ACTIUS FINANCERS

INGRESSOS CAPÍTOLS
1. IMPOSTOS DIRECTES

1.368.443,44 2. IMPOSTOS INDIRECTES
€

TOTALS
2.477.413,
61 €
106.000,00
€

23.120,99 € 3. TAXES I D’ALTRES
INGRESSOS

662.800,00
€

183.694,28 € 4. TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

1.243.500,
00 €

98.150,00 € 5. INGRESSOS
PATRIMONIALS

31.112,40 €

150,00 € 6. ALIENACIÓ
D’IINVERSIONS REALS
0,00 € 7. TRANSFERÈNCIES DE
CAPITAL

9. PASSIUS FINANCERS

207.127,45 € 9. PASSIUS FINANCERS

TOTALS

4.520.826,0 TOTALS
1€

4.520.826,
01 €

Segon. Igualment, aprovar les bases d'execució del pressupost i la plantilla de
personal per a l'any 2017, unides a aqueix.
Tercer. Exposar al públic, el pressupost inicialment aprovat, al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, per un termini de quinze dies hàbils,
a partir del següent al de la seua publicació, i es posarà a la disposició del públic la
documentació corresponent, durant el termini de la qual, els interessats podran
examinar-la i presentar reclamacions al Ple.
Quart. Considerar definitivament aprovat el pressupost municipal, si durant
l’esmentat període no s'hagueren presentat reclamacions.
1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2015. EXP. 590/2016
L’alcalde presenta, al Ple, la proposta següent, la còpia de la qual ha sigut
prèviament remesa a tots els regidors, per a la seua aprovació.
El compte general de l'Ajuntament de Museros de l'exercici 2015 va ser
dictaminada favorablement per la Comissió Especial de Comptes en sessió de 22 de
juny de 2016, exposada al públic (BOP de 5 de juliol de 2016), i dictaminada
favorablement en sessió plenària de 29 de setembre de 2016.
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El compte general correctament aprovat va ser remés a la Sindicatura de Comptes,
via la plataforma electrònica, rendició de comptes, el 10 d'octubre de 2016. El dia
13 d'octubre la Sindicatura ens comunicava l'existència de tres incidències que
havíem de resoldre abans del 12 de novembre.
La resolució d'una de les incidències ha posat de manifest l'existència d'un error en
l'aplicació informàtica comptable, particularment en les operacions que s’apliquen al
pressupost de les despeses pendents d'aplicar procedents de l'exercici anterior. És
a dir, en el mòdul que comptabilitza els reconeixements extrajudicials.
Resoldre aquesta incidència ha suposat reobrir la comptabilitat de 2015 i
comptabilitzar

correctament,

s’han

corregit

manualment,

els

assentaments

comptables de les 105 operacions relacionades amb el reconeixement extrajudicial.
Els efectes de les accions adoptades han suposat modificacions en el balanç i en el
compte de resultats del compte general de 2015. Tancada ja la comptabilitat i
aprovat el compte general, aquestes actuacions s'englobarien dins del que es
coneixen com a “esdeveniments posteriors al tancament”.
S'ha afegit a l'expedient del compte general de 2015 un subexpedient amb tota la
informació abans descrita i, de d’acord amb l'informe d'intervenció que obra en
l'expedient, s'informa al Ple d'aquesta situació i es proposa al Ple l'aprovació de les
modificacions practicades i que afecten a alguns dels documents inclosos en el
compte general de 2015.
A la vista de tot el que s’ha dit anteriorment, i vist el dictamen favorable de la
Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes, el Ple de la corporació, per unanimitat,
acorda el següent:
Únic. Aprovar les modificacions realitzades en la comptabilitat de 2015 sobre les
operacions relacionades en l'annex adjunt “Regularització d’assentaments del
compte 413 – posterior al tancament i la remissió del compte general” i els seus
efectes sobre el balanç i el compte de resultats de 2015, també adjunts, i que es
resumeixen a continuació:.
•

Resultat de l'exercici 423.477,81

•

Total actiu 31.235.352,00

•

Total passiu 31.235.252,00
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4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PUNT 3, APARTAT TERCER, DE L'ACORD
ADOPTAT EN SESSIÓ PLENÀRIA DE 24 DE NOVEMBRE DE 2016, CORRESPONENT A
LA MODIFICACIÓ I RENOVACIÓ DEL CONVENI DE LA TARGETA DAURADA, PEL QUE
FA A LA QUANTIA MÀXIMA ANUAL A PERCEBRE PER SISTEMES DE PENSIONS O
UNS ALTRES, QUE PASSA D'1,50 A 1,70 DE L’PREM
L’alcalde presenta, al Ple, la proposta següent, la còpia de la qual ha sigut
prèviament remesa a tots els regidors, per perquè siga aprovada.
Vist que en la sessió plenària ordinària de 24 de novembre de 2016 es va aprovar
la proposta de regulació de la targeta daurada de l'Ajuntament de Museros i la
modificació de col·laboració entre l'Ajuntament de Museros i el Col·legi Oficial de
Farmacèutics de la Província de València.
Vist que a instàncies de les intervencions del Grup Popular en la passada sessió
plenària, la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes, en sessió de 15 de
desembre, va dictaminar favorablement la modificació del factor de càlcul de
l’IPREM.
Atés tot el que s’ha comentat anteriorment, el Ple de la corporació, per unanimitat,
acorda el següent:
Únic. Modificar el punt 3, apartat 3, que queda de la manera següent:
“Que les pensions que perceben de qualsevol sistema de protecció, no superen la
quantia anual d'1,70 vegades l’IPREM”.
En no haver-hi més temes a tractar, l'alcalde alça la sessió, i jo, com a secretària,
estenc i certifique aquesta acta.
L’ALCALDE PER DELEGACIÓ

LA SECRETARIA GENERAL
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