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Carlos Capella Sales, secretari accidental de l’Ajuntament d’Alzira
CERTIFIQUE
Que el Ple, en sessió celebrada el dia 10 de gener de 2018, adoptà entre altres
l’ACORD següent:
3. EXP. 2018-1. PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2018.
Vist l’expedient de pressupost general per a l’exercici de 2018, que inclou la memòria
d’alcaldia explicativa dels punts més significatius, la relació de les aplicacions
pressupostàries de l’estat de gastos i d’ingressos que formen el conjunt del pressupost
de l’Ajuntament d’Alzira, l’estat de previsió d’ingressos i gastos de la Comunitat
d’Usuaris de Vessaments Ribera Alta I, les bases d’execució, la plantilla de personal
laboral i funcionari i la resta de documentació justificativa dels gastos de personal, les
càrregues financeres, les inversions incloses i els ingressos previstos.
Vist l’informe de l’Àrea de Funció Pública i Organització, de 19 de desembre de 2017,
sobre l’estat de la plantilla i de la relació de llocs de treball.
Vista la proposta de la delegació de Funció Pública i Organització, de 20 de desembre
de 2017, sobre modificació de la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament d’Alzira
per a l’exercici 2018.
Vist l’informe emés pel cap del Servei d’Economia i Hisenda, sobre participació de
l’entitat local menor de la Barraca d’Aigües Vives en els ingressos de l’Ajuntament
d’Alzira, de 14 de desembre de 2017.
Vist l’informe elaborat pel cap del servei d’Economia i Hisenda, de 14 de desembre de
2017, estimatiu del cost fiscal en les bonificacions i canvis de tipus impositius per a
l’exercici 2018.
Vist l’informe emés per la tècnica d’Economia i Hisenda, de 19 de desembre de 2017,
sobre l’estat de previsió de moviments i situació del deute financer per a l’exercici
2018.
Vist l’informe econòmico-finacer emés per l’interventor general, de 29 de desembre de
2017, sobre les bases utilitzades per a l’avaluació de les previsions d’ingressos del
pressupost per a 2018.
Vist l’informe emés per l’interventor general, de 2 de gener de 2018, sobre el volum,
estat i percentatge que representa sobre els ingressos corrents liquidats el deute
públic financer de l’Ajuntament d’Alzira, a data 1 de gener de 2018, en què es fa
constar el compliment del límit de sostenibilitat financera en no superar el límit de 75
per cent i s’afirma que l’estalvi net és positiu.
Vist l’informe emés per l’interventor general, de 2 de gener de 2018, sobre fixació del
límit de gasto no financer per al pressupost general de l’Ajuntament d’Alzira
corresponent a l’exercici 2018 i sobre l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat
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pressupostària.
Vist l’informe jurídic emés per l’interventor general, de 2 de gener de 2018, sobre la
legalitat del projecte de pressupost general per a l’exercici 2018, en què es fa constar,
entre altres coses:
•
•
•
•

La conveniència de formular un pla d’inversió i finançament per a un termini de
quatre anys.
La conveniència d’elaborar un pla estratègic de subvencions que fixe els
objectius que es pretenen assolir.
La conveniència de repercutir els costos d’urbanització a la propietat del sòl, de
conformitat amb la legislació urbanística.
La necessitat d’elaboració d’un catàleg dels serveis que presta este Ajuntament
amb les indicacions detallades, de conformitat amb els articles 7, 25 i 27 de la
Llei de bases de règim local.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Serveis Públics, de 4 de
gener de 2018.
Vist el dictamen del Consell Econòmic i Social, de 4 de gener de 2018.
Vista l’esmena presentada pel Grup municipal del Partit Popular, de 9 de gener de
2018, de modificació d’algunes aplicacions pressupostàries de la previsió de gastos,
amb el text següent:
Presupuestado
2018

CONCEPTO

Propuesta
nuestra

Aumento

483

Subvención 50 aniversario Societat
Musical

12.000 €

12.000 €

484

Grabación cd pasodobles concurso
pasodobles junta local

15.000 €

15.000 €

323

Instalación aire acondicionado Gloria
Fuertes

12.000 €

12.000 €

1.000 €

3.000 €

2.000 €

0€

17.000 €

17.000 €

2312 22609 Programa absentismo escolar
1710 62200 Parques adaptados
484

Mig any faller

0€

20.000 €

20.000 €

231

0€

7.000 €

7.000 €

323

Celebracion dia personas mayores
Abrir partida retirada amianto
ADISPAC

0€

100 €

100 €

332

Abrir partida insonorización salas
biblioteca

0€

100 €

100 €

12.000 €

12.000 €

8.000 €

8.000 €

7.000 €

7.000 €

4140 21000

Convenio reparación caminos rurales
Compra Dron Agricultura
Adecuación instalaciones Club de
billar
Ayuda gastos suministro clubs
deportivos(sin ayudas)
Pesqueras club de pesca

2.000 €

2.000 €

10.000 €

10.000 €
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2310 48000 Subvención entidades sociales

75.000 €

112.000 €

37.000 €

TOTAL

161.200 €

Presupuestado
2018

CONCEPTO

Propuesta
nuestra

Disminución

Gastos diversos antenciones
9120 22601 protocolarias

20.100 €

17.100 €

3.000 €

3340 22602 Publicidad cultura

25.000 €

17.000 €

8.000 €

3380 22602 Publicidad fiestas

13.000 €

8.000 €

5.000 €

9120 22602 Publicidad órganos de gobierno

25.000 €

5.650 €

19.350 €

Medios de comunicación y prensa
9120 22603 digital

19.000 €

14.000 €

5.000 €

9120 22604 Activitats i celebracions anuals
Gastos diversos normalització
3266 22605 llengua

12.500 €

3.500 €

9.000 €

10.000 €

5.000 €

5.000 €

3340 22606 Premios literios y jornadas culturales
Rep. Mant. Conserv. Otras
3233 21200 enseñanzas

60.000 €

40.000 €

20.000 €

9.000 €

7.000 €

2.000 €

3340 22612 Celebració 9 d'octubre

30.000 €

22.000 €

8.000 €

3381 22612 Gastos diversos fallas

29.000 €

25.000 €

4.000 €

3386 22612 Gastos Cabalgata Reyes

45.000 €

30.000 €

15.000 €

3340 22613 Gastos diversos cultura

50.000 €

45.000 €

5.000 €

3266 22699 Actividades fomento valenciano

12.000 €

8.000 €

4.000 €

4311 22699 Actividades Biosfira

19.000 €

15.000 €

4.000 €

3411 48201 Fomento deporte femenino

12.000 €

3.000 €

9.000 €

3410 22602 Publicidad Deportes

3.500 €

1.650 €

1.850 €

3360 68901 Murales Tulell

12.000 €

0€

12.000 €

1720 22623 Pacto alcaldes

7.000 €

0€

7.000 €

220.000 €

200.000 €

3382 22612 Festes Sant Bernat
TOTAL

20.000 €
161.200 €

Vista la contraproposta plantejada per l’equip de govern a la proposta del Grup
municipal del PP, per a cadascuna de les modificacions plantejades en l’estat de
gastos, en el sentit d’acceptar-ne algunes i rebujar-ne d’altres, segons el detall
següent:
Presupuestado
2018

CONCEPTE
483

Subvención 50 aniversario Societat
Musical

484

Grabación cd pasodobles concurso
pasodobles junta local

2312 22609

Instalación aire acondicionado Gloria
Fuertes
Programa absentismo escolar

1710 62200

Parques adaptados

484

Mig any faller

323

Propuesta
nuestra

Aumento

100 €
1.000 €

2.000 €
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231
323
332
4140 21000

Celebracion dia personas mayores
Abrir partida retirada amianto
ADISPAC
Abrir partida insonorización salas
biblioteca
Convenio reparación caminos rurales

0€

7.000 €

7.000 €

0€

100 €

100 €

0€

100 €

100 €

Compra Dron Agricultura

100 €

Adecuación instalaciones Club de billar
Ayuda gastos suministro clubs
deportivos(sin ayudas)
Pesqueras club de pesca

100 €

Subvención entidades sociales

100 €
75.000

90.000 €

TOTAL

23.700 €

CONCEPTE

Pressupost

9120 22601

G. Diversos atenciones protocolarias

3340 22602

Publicidad cultura

3380 22602

Publicidad fiestas

9120 22602

Publicidad órganos de gobierno
Medios de comunicación y prensa
digital
Activitats i celebracions anuals

9120 22603
9120 22604
3266 22605

Gastos diversos normalització llengua

3340 22606

3340 22612

Premios literarios y jornadas culturales
Rep. Mant. Conserv. Otras
enseñanzas
Celebració 9 d´octubre

3381 22612

Gastos diversos fallas

3386 22612

Gastos Cabalgata Reyes

3233 21200

15.000 €

Proposta Disminució

20.100 €

17.100 €

3.000 €

25.000 €

20.000 €

5.000 €

19.000 €

14.000 €

5.000 €

9.000 €

7.000 €

2.000 €

3340 22613

Gastos diversos cultura

3266 22699

Actividades fomento valenciano

4311 22699

Actividades Biosfira

3411 48201

Fomento Deporte femenino

3410 22602

Publicidad Deportes

3360 68901

Murales Tulell

12.000 €

10.000 €

2.000 €

1720 22623

Pacto alcaldes

7.000 €

300 €

6.700 €

3382 22612

Festes Sant Bernat

TOTAL

23.700 €

Vist el dictamen favorable emés per la Comissió Informativa d’Economia i Serveis
Públics, en sessió celebrada el 10 de gener de 2018.
Atés allò que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en els articles 168 i 169 sobre elaboració i
aprovació inicial i sobre publicitat, aprovació definitiva i entrada en vigor del pressupost
de l’entitat local.
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Atés allò que disposa l’article 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, respecte de la publicitat i de la remissió de la plantilla i relació de llocs de treball.
I atés que l’aprovació del pressupost general, la plantilla de personal i la relació de
llocs treball és competència del Ple, de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
L’alcalde obri un torn d’intervencions:
[...]
Finalitzades les intervencions, el Ple, amb l’assistència de denou membres dels vint-iun que de fet i de dret formen la corporació municipal, després de deliberació i per 10
vots favorables (6 de Compromís, 3 del PSPV-PSOE i 1 d’EUPV), 9 vots en contra (7
del PP i 2 de C’S) i cap abstenció, ACORDA:
Primer. Aprovar, amb caràcter inicial, el pressupost general i consolidat de
l’Ajuntament d’Alzira per a l’exercici de 2018, amb el resum per capítols següent:
ESTAT INGRESSOS

ESTAT GASTOS

Capítol I

18.214.800,66

Capítol I

17.631.336,90

Capítol II

200.000,00

Capítol II

15.050.336,00

Capítol III

4.569.720,50

Capítol III

392.689,00

Capítol IV

13.825.735,00

Capítol IV

2.380.018,26

Capítol V

639.270,00

Capítol V

181.500,00

Capítol VI

643.886,00

Capítol VI

1.415.537,00

Capítol VII

247.000,00

Capítol VII

0,00

Capítol VIII

42.070,00

Capítol VIII

42.070,00

Capítol IX
Total ingressos

0,00
38.382.482,16

Capítol IX
Total gastos

1.288.995,00
38.382.482,16

Segon. Establir el límit de gasto no financer per a l’exercici 2018 en la quantitat de
37.228.050,43 euros, segons el criteri de capacitat i necessitat de finançament, de
conformitat amb l’informe de l’interventor general, de 29 de desembre de 2017.
Tercer. Aprovar, amb caràcter inicial, les bases d’execució del pressupost general per
a l’exercici 2018, incloses a l’expedient.
Quart. Aprovar la plantilla de personal amb les modificacions incloses en la proposta
de l’Àrea de Funció Pública i Organització, de 20 de desembre de 2017, adjunta a
l’expedient.
Cinqué. Aprovar la relació de llocs de treball amb les modificacions incloses en la
proposta de l’Àrea de Funció Pública i Organització, de 20 de desembre de 2017,
adjunta a l’expedient.
Sisé. Exposar al públic el pressupost general aprovat, mitjançant anunci el tauler
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d’edictes de la Casa Consistorial, així com en el Butlletí Oficial de la Província de
València, pel termini de 15 dies, durant els quals les persones interessades podran
examinar-lo i presentar les reclamacions que consideren oportunes. El pressupost es
considerarà aprovat definitivament si durant el citat termini no s’hagueren presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple les resoldrà en el termini d’un mes.
Seté. De l’expedient de pressupost general, definitivament aprovat, es remetrà còpia a
l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma.
Huité. Aprovada també la plantilla i la relació de llocs de treball, es remetrà còpia a
l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma.
Així mateix, certifique que la part omesa de l’acord, referida a les intervencions dels
regidors, no afecta la part dispositiva.
I perquè així conste, expedisc el certificat d’ordre i amb el vistiplau de l’alcalde, a
reserva dels termes que resulten de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la que se
certifica.
Vist-i-plau,
L’alcalde, p.d.

Albert Furió Pérez
Alzira, 24 de gener de 2018

