
 

Expedient nº: 555/2015
Assumpte: Ple extraordinari octubre 
Dia i hora de la reunió: 26 / octubre / 2015, 19,30 horas
Lloc de celebració: Sala de Plens 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE

En el municipi de Benlloch essent les 19.35 del 26 d'octubre de 2015, es reuneixen en el saló 
d’actes de la Casa Consistorial, el Ple d’aquest Ajuntament en sessió extraordinària, prèviament 
convocada,  sota  la  Presidència  de  l’Excm.  Alcalde  -  Presidente, Ángel  Ribes  Bellés,  amb 
assistència dels Srs. Regidors

 - Sr. Angel Ribes Bellés,

- Sra.  Ana Belén Edo Gil
- Sr. Vicente Casanova Casanova
- Sra. Maria Carmen Pitarch Roig
- Carles Casanova Artero
- Sr. Vicente Guimerà Vallés
- Sr.  Jose Casanova Bort

No assisteix a la sessió justificant la no asistencia el Sr. Regidors  Saül Herrero Nebot i Sr.  
Daniel Oller Alcira

La Corporació aquesta assistida pel Secretaria - Interventora Elena Vidal Fernández que dona 
fe de l’acte.

Una vegada verificada per la Secretaria la vàlida constitució del Ple, donat que es compleix. 
l’assistència de la majoria absoluta del membres, el President obre la sessió, procedint a la 
deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent 

 

 

ORDRE DEL DIA

Primer.- Aprovació de la modificació de crédits nº 10/2015, transferencia de crédits entre 
distintes aplicacions de despesa 

 Davant l’existència de les despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per a  
les  quals  el  crèdit  consignat  en  el  vigent  Pressupost  de  la  Corporació  és  insuficient  i  no 
ampliable, i  davant la necessitat d’efectuar  transferències de crèdits d’altres aplicacions del  
Pressupost vigent no compromeses pertanyents a diferent grup de funció que no afecten a 
baixes i altes de crèdits de personal.

Vista la Memòria d'Alcaldia i l'informe d'Intervenció de data 19 de d'octubre de 2015, així com el 
certificat de disponibilitat de crèdit a minorar.

De conformitat amb el que disposa l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, es proposa l'adopció d'acord.

Es  sotmet  a  votació  la  proposta  i  per  5  vots  a  favor  del  Grup  Municipal  Socialista  i  dos 
abstencions del Grup Municipal Popular el Ple ACORDA:

PRIMER. Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  nº  10/2015,  en  la  modalitat  de 
transferència  de crèdits  entre  aplicacions  de diferent  grup de funció,  d’acord amb el  detall  
següent:

  

 



 

Altes en Aplicacions de Despeses

Aplicació 
Pressupostària

Descripció Euros

 338 22609 Fiestas Populares 21.486,00 €

    

  TOTAL DESPESES 21.486,00 €

Baixes en Aplicacions de despeses

Aplicació 
Pressupostària

Descripció Euros

151 61900 Adecuación Pas Riu 1.320,00 €

1621 22700 Recogida de Basuras 2.000,00 €

163  22700 Limpieza Viaria 2.000,00 €

165 22100 Alumbrado  público.  Suministro  Energía 
Eléctrica

4.000,00 €

171 22799 Trabajos realizados por otras empresas. Mant. 
Parques y jardines

3.000,00 €

414 22699 Projecte Oliveres 300,00 €

4311 22699 Fomento Mercado ecologico 300,00 €

432 22000 Edicion Material Turistico 2.100,00 €

432 22799 Amazing City 575,00 €

920 21600 Reparaciones  Mantenimiento  Equipos 
Informaticos

500,00 €

920 22000 Materia de Oficina 1.000,00 €

920 22601 Atenciones Protocolarias y representativas 500,00 €

920 46300 Mancomunitat Plana Alta. Cuota serveis socials 3.891,00 €

  TOTAL DESPESES 21.486,00 €

SEGON. Exposar  aquest  expedient  al  públic  mitjançant  anunci  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Província de Castelló, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i  
presentar  reclamacions  davant  el  Ple.  L’expedient  es  considerarà  definitivament  aprovat  si 
durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un 
termini d’un mes per a resoldre-les.

Segon.- Aprovació de la modificació de crédits nº 11/2015, transferencia de crédits entre 
distintes aplicacions de despesa 

 Davant l’existència de les despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per a  
les  quals  el  crèdit  consignat  en  el  vigent  Pressupost  de  la  Corporació  és  insuficient  i  no 
ampliable, i  davant la necessitat d’efectuar  transferències de crèdits d’altres aplicacions del  
Pressupost vigent no compromeses pertanyents a diferent grup de funció que no afecten a 
baixes i altes de crèdits de personal.

 



 

  

Vista la Memòria d'Alcaldia i l'informe d'Intervenció de data 19 de d'octubre de 2015, així com el 
certificat de disponibilitat de crèdit a minorar.

De conformitat amb el que disposa l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, es proposa l'adopció d'acord.

Es  sotmet  a  votació  la  proposta  i  per  5  vots  a  favor  del  Grup  Municipal  Socialista  i  dos 
abstencions del Grup Municipal Popular el Ple ACORDA:

PRIMER. Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  nº  11/2015,  en  la  modalitat  de 
transferència  de crèdits  entre  aplicacions  de diferent  grup de funció,  d’acord amb el  detall  
següent:

Altes en Aplicacions de Despeses

Aplicació 
Pressupostària

Descripció Euros

161 61901 Renovación tuberías 10.180,00 €

    

  TOTAL DESPESES 10.180,00 €

Baixes en Aplicacions de despeses

Aplicació 
Pressupostària

Descripció Euros

151 61900 Adecuación Pas Riu 180,00 €

450 61000 Adquisición de terrenos 10.000,00 €

  TOTAL DESPESES 10.180,00 €

SEGON. Exposar  aquest  expedient  al  públic  mitjançant  anunci  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Província de Castelló, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i  
presentar  reclamacions  davant  el  Ple.  L’expedient  es  considerarà  definitivament  aprovat  si 
durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un 
termini d’un mes per a resoldre-les.

Tercer.- Proposta d'acord de designació de dies de festa local

A fi de donar compliment al que es disposa en l'article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol, el  
Ple de la Corporació ha de formular proposta de fins a dos dies de l'any 2016, amb caràcter de 
festa local, triats entre els quals siguen festes tradicionals del municipi, i de manera que no 
coincidisquen amb diumenge ni amb cap festa retribuïda i no recuperable fixada en l'àmbit de la 
Comunitat Valenciana per a l'any 2016.

Atés que aquest Ajuntament va acordar en sessió plenaria de data 24 de setembre de 2015 
designar com a dies festius els dies 29 de febrer i el dia 26 de desembre de 2016.

Atés que en data 5 d'octubre de 2015 va tindre entrada en aquest Ajuntament comunicació de 
la Direcció Territorial  d'Economia Sostenible,Sectors Productius, Comerç i  Treball  en la que 
s'indiquen el dies festius de determinació autonòmica, estant inclós el dia 26 de desembre de 
2016 com a dia de festa autonómica, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'aprovació d'acord.

Es sotmet a votació la proposta i per 7 vots a favor, 5 del Grup Municipal Socialista i dos  del  
Grup Municipal Popular el Ple ACORDA:

 



 

PRIMER.-  Formular la proposta dels dos dies festius següents, amb caràcter de festa local, 
perquè amb aquest caràcter siguen inclosos en el calendari laboral per al 2016:

1- Dia 29 de febrer  (dilluns) de 2016

2- Dia 4 d'abril (dilluns) de 2016

SEGON.-  Remetre  aquesta  proposta  a  la  Consellería  d'Economia  Sostenible,Sectors 
Productius, Comerç i Treball  de la Generalitat Valenciana per a la seua efectivitat. 

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, Ángel Ribes Bellés, Alcalde 
-  Presidente aixeca la  Sessió sent  les19,40 horse del   26 /  octubre /  2015,  del  qual  com  
Secretaria - Interventora dono fe.

                                   V.º P.º                                        Secretaria - Interventora,
                           Alcalde - Presidente,                                                             

                       Signatura.: Ángel Ribes Bellés.                   Signatura.: Elena Vidal Fernández.
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