ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. MIREIA ESTEPA OLCINA (Grup PSVP-PSOE)
Tinents d'alcaldia:
Sr. MARCOS CASTELLÓ SATORRE (Grup PSVP-PSOE)
Sr. JUAN SAUL BOTELLA JUAN (Grup PSVP-PSOE)
Sra. MARCELA RICHART CARBONELL (Grup PSVP-PSOE)
Sra. SUSANA REIG MOLLA (Grup PSVP-PSOE)
Sr. ANTONIO AGUSTÍN HERNÁNDEZ MOLINA (Grup PSVP-PSOE)
Regidors/es:
Sra. MARIONA CARBONELL PASCUAL (Grup PSVP-PSOE)
Sr. RAFAEL MONTAVA MOLINA (Grup Popular)
Sra. MARÍA ELENA SANZ FERRER (Grup Popular)
Sra. ROSA ANA VALOR BRAVO (Grup Popular)
Sr. XAVIER ANDUIX ALCARAZ (Grup 03820 – COMPROMÍS)
Sr. JORDI PLA VALOR (Grup 03820 – COMPROMÍS)
Sra. PAULA FIGUEROLA I PRATS, (Grup 03820 – COMPROMÍS)
Sra. MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ HERRERO (Grup 03820 – COMPROMÍS)
Sr. BERNARDO PÉREZ PALACÍ (Grup Guanyar Cocentaina)
Sr. JOSÉ LUIS VICEDO FERRE (Grup Ciudadanos-Cocentaina)
Secretària: Sra. ENCARNACIÓN MIALARET LAHIGUERA
Interventora: Sra. LAURA ALBIÑANA MICÓ
Ha excusat la seua absència la Sra. SILVIA MARIA CLIMENT SANCHIS (Grup Popular)
A la Vila de Cocentaina, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, sent les 08 hores i 25
minuts del dia de la data, es van reunir en primera convocatòria els senyors/es que dalt
s'expressen, que formen part del Ple d’aquest Ajuntament, a fi de procedir a celebrar sessió
ordinària per a la qual havien segut citats reglamentàriament.
Una vegada verificada per la Secretària la vàlida constitució del Ple, donat que es compleix
l’assistència mínima d’un terç del número legal de membres, la Presidenta obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA
1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
2.- MODIFICACIÓ PRESSUPOST – CRÈDIT EXTRAORDINARI 2/2017.
3.- PRECS I PREGUNTES
-------------------------
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
COCENTAINA DEL TRENTA DE JUNY DE DOS MIL DÈSSET

1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
Se sotmet a votació la ratificació de la urgència motivant-se per part de la regidora
delegada d’urbanisme, en la necessitat de donar compliment als terminis i condicions
establertes en la resolució de concessió de subvenció a l’Ajuntament per a l’obra de millores en
infraestructures de parcs empresarials, per part de l’IVACE.
La urgència de la convocatòria de la sessió és aprovada per unanimitat de tots els
membres de la corporació.

2.- MODIFICACIÓ PRESSUPOST – CRÈDIT EXTRAORDINARI 2/2017.
Exp. 2932/2017
Es dona lectura a la proposta d’acord i sent que no hi ha cap intervenció per part dels
grups polítics.
Sent que la liquidació del Pressupost 2016, es va aprovar el 25/04/17, per Decret
d'Alcaldia número 0598-2017, mostrant un superàvit positiu en termes d'estabilitat
pressupostària, així com un romanent de tresoreria per a despeses generals, també positiu i de
major import que aquest superàvit, constituint una font de recursos líquids per a finançar
modificacions de crèdit d'acord amb la normativa vigent.
En resum, el Romanent de Tresoreria per a despeses generals, va ascendir a un import
de 3.479.782,64€ i del mateix, es presenten diverses possibilitats d'ús:

Part del RTGG afectat a la finalització d’IFS iniciades en 2016:

3.479.782,64 €
595.138,05 €

Part del RTGG coincident amb el superàvit pressupostari (Llei d'estabilitat), a destinar a
reduir endeutament o IFS

1.596.575,86€

Part del RTGG lliure per a altres modificacions de crèdit

1.288.068,73 €

Del RTGG lliure per a altres modificacions de crèdit, s'han utilitzat un total de 102.000€
per a finançar l'expedient de Suplements de crèdit número 2, aprovat pel Ple de 22 de juny,
quedant un RTGG de lliure disposició per import d'1.186.068.73€, amb el qual es proposa
finançar la modificació pressupostaria que es proposa a continuació.
L'Ajuntament, mitjançant l'expedient 1178/2017, ha sol·licitat ajudes a la Conselleria
d'Economia Sostenible per a industrialització, sobre la base de la Resolució de 10 de març de
2017 del Director de l'Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE), per a la millora,
modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons industrials, presentant sol·licitud
per a les tres actuacions de millores següents:
a) Millora zona industrial de Sant Cristòfol:
Descripció
Execució Obres
Honoraris projecte i direcció obres
TOTAL

Import
281.285,48€
68.150,75€
349.436,23€

b) Millora zona industrial polígon Les Jovades:
Descripció
Import
Execució Obres
Honoraris projecte i direcció obres

512.877,06€
112.057,18€
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ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 2016:

TOTAL

624.934,24€

c) Millora zona industrial del polígon Algars:
Descripció
Import
Execució Obres
Honoraris projecte i direcció obres
TOTAL

419.174,42€
91.584,35€
510.758,77€

Per part de l’IVACE, ha sigut notificada resolució d'ajuda a l'Ajuntament, per la qual li
concedeix el 70% del pressupost de la millora del polígon Sant Cristòfol, és a dir, 244.605,35€,
havent d'aportar l'Ajuntament el 30% restant (104.830,88€).
Pel que fa a les altres dues actuacions, s'ha comunicat verbalment que també es van a
concedir ajudes pel 70% de les mateixes, havent d'aportar l'ajuntament la resta.
Les tres actuacions en el seu conjunt, suposaran una inversió total d'1.485.129,24€, de
les quals l'Ajuntament haurà d'aportar el 30%, açò és, aproximadament 445.540€.
Considerant que aquestes actuacions es consideren d'especial importància, per
tractar-se de millores fonamentalment en enllumenat públic i altres serveis, demandades des
de fa molt temps pels empresaris instal·lats en aquests polígons, i que estem segurs
contribuiran així mateix a augmentar l'atractiu i potencial d'aquestes àrees de cara a la
instal·lació de noves empreses en els mateixos.
Considerant a més, que les ajudes que es reben de l’IVACE a través d'aquesta línia de
subvenció, han de justificar-se a 31 de desembre de 2017, i per tant, és urgent i inajornable el
disposar de crèdit pressupostari per a poder finançar l'aportació municipal i poder així,
juntament amb el crèdit que es genere amb les resolucions de subvenció, poder iniciar la
contractació de la redacció dels projectes i execució de les obres.
Per tot açò, a proposta de la Regidoria d'Hisenda, el Ple de la Corporació per unanimitat
ACORDA:

PARTIDA
42200/61900
87000
TOTAL

DESCRIPCIÓ
INVERSIONS EN POLÍGONS
INDUSTRIALS
ROMANENT DE TRESORERIA PER A
DESPESES GENERALS

Suplement crèdit (€)

FINANÇAMENT(€)
(RTGG)

445.540,00€
445.540,00€
445.540,00€

445.540,00€

SEGON: Sotmetre l'expedient número 2 de Crèdit Extraordinari a informació pública
durant un termini de 15 dies a l'efecte de reclamacions i tramitar el mateix de conformitat amb
l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, és a dir, amb els mateixos tràmits que requereix l'aprovació del
pressupost. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no es
presenten reclamacions, en cas contrari el Ple disposarà d'un mes per a resoldre-les.
L'expedient definitivament aprovat, serà inserit en el B.O.P. resumit per capítols, i entrarà
en vigor, una vegada realitzada aquesta publicació. Es remetrà còpia a la Comunitat Autònoma
i a l'Estat.
TERCER: Contra l'aprovació definitiva d'aquests expedients podrà interposar-se
directament recurs contenciós-administratiu davant la Sala del Contenciós Administsrativo del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a explicar
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PRIMER: Autoritzar l'expedient núm. 2 de Crèdit Extraordinari en el Pressupost 2017,
aprovant l'inici de l'expedient, el qual es finança amb part del RTGG de lliure disposició:

dónes de l'endemà al de la publicació definitiva d'aquest acord en el BOP, sense perjudici de
poder interposar qualsevol un altre que es considere convenient, encara que la seua
interposició no suspendrà per si sola l'aplicació del crèdit extraordinari.
QUART: D’acord amb l’art. 126.2 del RD 2.568/1986, Reglament d’organització i
funcionament de les corporacions locals, es donarà compte de l’acord adoptat a la Comissió
Informativa de Comptes, Governació i Règim Intern en la pròxima sessió que se celebre.

3.- PRECS I PREGUNTES.
No hi ha.
-------------------I no havent més assumptes a tractar, la presidència alça la sessió, quan són les 08:30
hores del dia de la data.
De tot això, com a secretària del Ple, done fe.
L’ALCALDESSA

LA SECRETÀRIA

Mireia Estepa Olcina

Encarnación Mialaret Lahiguera
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