ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA
13 DE FEBRER DE 2018
Assistents
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidors i regidores
Grup PSOE
Juan A. Medina Cobo
Cristina Mora Luján
Mª Consuelo Campos Malo
José A. Zapata Martínez
Mª Teresa Ibáñez Martínez
Manuel Díaz Montero
Lucia A. Fernández Sevilla
Amparo Torner Durán
José Acosta Gómez
Grup PP
Mª Amparo Mora Castellá
José Miguel Sanmartín Aguilar
Mª Mercedes Monzó Sancho
Consuelo García Santaemilia

Al Saló de Plens de l’Ajuntament de la
vila de Quart de Poblet, quan són les vint
hores i quaranta-cinc minuts (20.45 h) del
dia tretze de febrer de dos mil díhuit, es
reuneixen, sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa, Carmen Martínez Ramírez,
les senyores i
els senyors regidors
anotats al marge, assistits pel Sr.
Secretari i amb la presència del Sr.
Interventor per tal de celebrar sessió
extraordinària, en primera convocatòria,
segons l’ordre del dia rebut.
A l’hora assenyalada, la Sra. Alcaldessa
obri la sessió i tot seguit es tracten els
assumptes següents:

Grup Coalició Compromís
Francesc Xavier Torres Medina
Rosa Mª García Asensio
Onofre Espinós Armero
Grup Sí se Puede
Sergio Gavilán Navarrete
Daniel Jaén Gomáriz.
Grup Ciudadanos
Francisco J. Soler Coll
Interventor
José A. Valenzuela Peral
Secretari
José Llavata Gascón
Ha excusat la seua absència
Bartolomé Nofuentes López
1. SOL·LICITUD D'ADHESIÓ AL PLA EDIFICANT DE LA CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT.
Vist l'informe que ha emés el Departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament en
relació a la realització de les actuacions necessàries prioritàries per a dur a terme la
construcció, ampliació o rehabilitació a gran escala de les infraestructures referents

als centres educatius existents en el municipi de Quart de Poblet i que formen part del
projecte d'adhesió al Pla de Cooperació previst en el Decret Llei 5/2017, de 20
d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix el règim jurídic de cooperació entre la
Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la
construcció, l'ampliació, l'adequació, la reforma i l'equipament de centres públics
docents de la Generalitat.
Vista la necessitat de rehabilitar aquests edificis educatius a fi de millorar-ne, entre
altres, el funcionament de les instal·lacions, l'eficiència energètica, així com adaptarne l'accés per a la persones amb mobilitat reduïda.
Atés que cada un dels consells escolars han aprovat i ratificat en el Consell Escolar
Municipal que tingué lloc el dia 30/01/2018, les propostes d'actuació sobre les
reformes prioritàries que cal dur a terme en cada un dels centres educatius dins del
programa Edificant, i a proposta de la regidora d'Educació.
El Ple de l’Ajuntament, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda i
Recursos Generals, per unanimitat dels vint regidors i regidores assistents a la sessió,
inclosa la Sra. Alcaldessa, acorda:
Sol·licitar l’adhesió de l'Ajuntament de Quart de Poblet al programa Edificant de
millora dels centres educatius, previst per a aquest exercici de 2018 i successius, la
finalització del qual tindrà lloc l'any 2021.
2. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS P01/18, DEL
PRESSUPOST GENERAL DE 2018.
Vista la memòria d'Alcaldia que proposa la modificació del Pressupost General de
2018, en virtut de necessitats esdevingudes durant l'exercici el compliment de les
quals considera inajornable.
Havent confeccionat l'expedient de modificació de crèdits núm. 1 en el Pressupost
General de 2018, les modificacions que es proposen i que es consideren necessàries,
són:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS que es proposen a càrrec de BAIXES DE CRÈDITS.

–– AUGMENTS
–– CRÈDITS EXTRAORDINARIS
APLICACIONS
PRESSUPOSTÀRIES

336-91806-641.00

CONCEPTE

IMPORT

Aplicacions informàtiques (Museu
Virtual)

40.000,00

TOTAL

40.000,00

DISMINUCIONS:
–– BAIXES CRÈDITS
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

336-91806-227.06

CONCEPTE

IMPORT

Patrimoni Històric. Estudis i treballs
tècnics

40.000,00

TOTAL

40.000,00

IMPORT MODIFICACIÓ Núm. P 01/18 ____________

40.000,00 €

El Sr. Interventor, de conformitat amb el que estableix l'article 177 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes locals, n’ha emés un informe.
Amb l’informe previ favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos
Generals, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels vint regidors i regidores
assistents a la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, acorda:
U. Aprovar inicialment l'expedient número P01/18 de modificació pressupostària, per
un import total de 40.000,00 euros, mitjançant concessió de crèdits extraordinaris en
l'estat de despeses del Pressupost General en vigor, finançat amb baixes de crèdits.
DOS. Exposar al públic, previ anunci en el BOP, per quinze dies, l'expedient durant els
quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. Es
considerarà definitivament aprovat si no se n’hi presenten.
TRES. Trametre’n una còpia a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat una vegada
aprovada la modificació definitivament.

I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les vint hores i cinquanta-cinc minuts del
dia tretze de febrer de dos mil díhuit, la Sra. Alcaldessa alça la sessió i dels acords
adoptats s’estén aquesta acta de què jo, el secretari, certifique.

