MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
URGENT CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER
L'AJUNTAMENT EN PLE, EL DIA 05 D’OCTUBRE DE 2016.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ

REGIDORS:
SRA. CARMEN CASANOVA PLANA
SR. RAUL SERRA PLANA
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
SRA. LIDIA SOLER PEREZ
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SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
S' EXCUSAREN:
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SRA. ROSANNA PERIS PERIS
NO S'EXCUSAREN:

A Benifairó de la Valldigna, a cinc d’octubre de 2016, essent les vint hores, a la
Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Josep Antoni Alberola Verdú,
assistits pel secretari general de l'Ajuntament Sr. Salvador Casanova Ferrer, es reuniren en
primera convocatòria les regidores i els regidors que s'han relacionat, prèviament
convocats per avui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 04 d’octubre de 2016,
per a celebrar sessió extraordinària urgent i pública.
Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que
formen la Corporació Municipal, el President obri la sessió amb el següent,
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1) RATIFICACIÓ SI ES EL CAS, D’AQUESTA CONVOCATÒRIA DE
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AMB CARÀCTER URGENT:
Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 04 d’octubre de 2016, per la
qual es convoca aquesta sessió amb caràcter urgent i que literalment diu:

“CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENARIA
Atés que està tramitant-se amb caràcter urgent la formalització d’un Pla Econòmic
Financer conforme a l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, que permeta entre 2016 i 2017 el
compliment de la Regla de Despesa, una vegada s’ha constat per l’Administració de l’Estat que
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna ha incomplit un dels objectius fiscals que regula la
mencionada Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, en concret la Regla de la Despesa, amb motiu de la Liquidació del Pressupost de
l’exercici 2015.
Atés que segons l’escrit de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic de data 19 de
setembre de 2016, que va tindre entrada en estes oficines municipals el dia 22 de setembre de 2016,
es requereix l'Ajuntament, per a que en un termini de quinze dies naturals es reta compte de la
formalització del mencionat Pla Econòmic Financer 2016-2017.
Atés que els assumptes que motiven aquesta sessió extraordinària urgent ja figuraven a
l’Ordre del Dia de la sessió ordinària del dia 03 d’octubre de 2016, i per la Corporació Municipal
per tal de tindre més temps per a estudiar-los va aprovar per unanimitat deixar-los sobre la Mesa i
que es convocarà aquesta sessió extraordinària.
Atés que entre les possibles solucions per a corregir l’incompliment de la Regla de la
Despesa en l’exercici de 2015 esta la d’acordar la no disponibilitat de crèdits del vigent pressupost
municipal de 2016. Tot açò implica convocar sessió extraordinària urgent per a demà, i així poder
despatxar administrativament la documentació necessària.
Atés l'article 46-1 i 46-2-b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, i fent ús de les facultats que em confereix l'apartat c) de l'article 21 de l'esmentada Llei 7/85,
HE RESOLT:
Convocar a l'Ajuntament en Ple, per a celebrar sessió extraordinària urgent, a la Sala de
Juntes de l'Ajuntament, el dia 05 d’octubre de 2016, a les 20:00 hores, amb el següent,
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1.- Ratificació, si es el cas, d’aquesta convocatòria de sessió extraordinària amb caràcter
urgent.
2.- Aprovació de la no disponibilitat de crèdit pressupostari en Pressupost Municipal de
2016, a efectes del Pla Econòmic Financer 2016-2017.
3.- Aprovar Pla Econòmic Financer 2016-2017 per a la correcció de la regla de la Despesa
derivada de la Liquidació del Pressupost de 2015.
Que es notifique l'anterior convocatòria a cadascú dels membres de la Corporació
Municipal, atés allò establert en la vigent legislació de Règim Local.”

I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Ratificar la resolució aci transcrita en totes les seus parts.
2) APROVACIÓ DE LA NO DISPONIBILITAT DE CRÈDIT
PRESSUPOSTARI EN PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2016, A EFECTES DEL
PLA ECONÒMIC FINANCER 2016-2017:
Per l’Alcaldia es ret compte la Corporació Municipal que, per l’Administració de
l’Estat s’ha constatat que l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna ha incomplit un dels
objectius fiscals que regula la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en concret la Regla de la Despesa, amb motiu de
la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2015, en conseqüència es requereix la
formalització d’un Pla Econòmic Financer conforme a l’article 21 de la mencionada Llei
Orgànica 2/2012, que permeta entre 2016 i 2017 el compliment de la Regla de Despesa.
El Pla Econòmic Financer s’ha de formalitzar tenint en compte l’apartat 2n de
l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, l’article 20 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel
qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'Estabilitat Pressupostària, en la
seua aplicació a les entitats locals, l’article 116.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 9.2 de l’Ordre Ministerial
HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Les possibles solucions que s’han de correspondre amb les mesures a adoptar,
hauran de permetre que la despesa computable no supere els límits de la Taxa de
Referencia fixats pels exercicis 2016 l’1’8% i 2017 el 2’2%.

Entre les solucions possibles per a complir amb la Regla de la Despesa i que
podrien adoptar-se en el Pla Econòmic Financer, està la de adoptar l’acord escaient de NO
disponibilitat de determinats crèdits de determinades aplicacions del vigent Pressupost de
despeses de 2016.
Fet l’anàlisi pertinent de les aplicacions del Pressupost de Despeses de 2016, sobre
la viabilitat de declarar no disponible el crèdit pressupostari en varies d’elles, les quals
després es relacionaran, resulta que els respectius crèdits no estan compromesos, i els
imports que s'estimen reduïbles no van a pertorbar el respectiu servei, així la suma total de
crèdits no disponibles puja la quantitat de 117.000,00 euros.
De conformitat amb el que disposa l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol en matèria de pressupostos Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, és competència de l’Ajuntament en Ple l’adopció d’acord de no
disponibilitat de crèdits pressupostaris.
Per l’Alcaldia, es proposa i demana la Corporació Municipal adopte acord pertinent
amb la finalitat de poder complir amb el que obliga la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, davant l’incompliment de l’objectiu
de la Regla de la Despesa, amb motiu de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2015,
per tant tindre per formalitzat el preceptiu Pla Econòmic Financer 2016-2017.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar la NO disponibilitat del crèdit pressupostari de les aplicacions
pressupostàries que després es relacionaran, del pressupost municipal de 2016, per import
total de 117.000,00 euros, declarant-ho com no susceptible d’utilització, quedant
immobilitzat, no podent acordar autoritzacions de despeses ni transferències.

Aplicació pressupostària
Programa

Econòmica

Euros

Descripció

3321

131

Laboral temporal. Retribucions
Auxiliar Biblioteca

5.000,00

342

131

Laboral temporal. Retribucions
Conserge Poliesportiu

7.000,00

454

210

Manteniment,
conservació
reparacions camins rurals.

i

6.000,00

932

250

Servei recaptació de tributs locals,
per Diputació de València.

7.000,00

011

310

Deute públic, interessos de préstecs

155

611

Reposició de voreres en casc urbà

29.000,00

454

611

Millores en camins rurals

30.000,00

TOTAL

33.000,00

117.000,00

SEGON.- Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixca a
portar a terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents.
3) APROVAR PLA ECONÒMIC FINANCER 2016-2017 PER A LA
CORRECCIÓ DE LA REGLA DE DESPESA DERIVADA DE LA LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST 2015:
Es ret compte la Corporació Municipal que amb ocasió de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2015, es va informar per la intervenció municipal que el mateix
incomplia l’objectiu de la regla de la despesa. D’acord amb allò establert a l’article 21 de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, i l’article 19 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001 d’Estabilitat Pressupostària, en la seua
aplicació a les Entitats Locals, és precisa l’aprovació per l’Ajuntament en Ple d’un pla
econòmic financer amb una projecció temporal per assolir el reequilibri en un any comptat
a partir de l’inici de l’any següent al què es pose de manifest el desequilibri.
A l’efecte, per la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic en escrit de data 19 de
setembre de 2016, comunica l'Ajuntament, que per l’Administració de l’Estat s’ha
constatat que l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna ha incomplit un dels objectius
fiscals que regula la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, (LOEPSF), en concret la Regla de la Despesa, amb motiu de la
Liquidació del Pressupost de l’exercici 2015, i requereix la formació i aprovació del
corresponent Pla Econòmic Financer 2016-2017.
En aquest sentit, elaborat el pla econòmic financer per l’Alcaldia pertoca ser
aprovat per l’Ajuntament en Ple.
Atés l’informe de la Intervenció municipal de data 22 de setembre de 2016.
Atés el projecte de pla econòmic financer 2016-2017 elaborat pels serveis
econòmics municipals.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament per als exercicis 20162017 presentat per l’Alcaldia d’acord amb allò establert a l’article 23.4 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, el text del qual
és el següent:
“PLA ECONÒMIC FINANCER DE L'AJUNTAMENT DE BANIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA
2016-2017, PER A LA CORRECCIÓ DE L’INCOMPLIMENT DE LA REGLA DE
DESPESA DERIVADA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015, EN
COMPLIMENT DE L'ARTICLE 21 DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D'ABRIL,
D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA.
I.- INTRODUCCIÓ
Per la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic en escrit de data 19 de setembre
de 2016, comunica l'Ajuntament, que per l’Administració de l’Estat s’ha constatat que
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna ha incomplit un dels objectius fiscals que regula
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, (LOEPSF), en concret la Regla de la Despesa, amb motiu de la Liquidació del
Pressupost de l’exercici 2015.
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 7 de març de 2016, va tindre
coneixement del preceptiu informe d'intervenció sobre l'avaluació de l'estabilitat
pressupostària, regla de la despesa i deute públic deduït de la liquidació del pressupost
municipal de l'any 2015, pel qual es posava de manifest que la mencionada liquidació
incomplia la regla de la despesa, de manera que la despesa computable realitzada durant
l’exercici 2015 excedia el límit de la regla de despesa.
Segons l'article 21 de la Llei Orgànica 2/2012 "En casos d'incompliment de
l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de l'objectiu de deute públic o de la regla de
despesa, l'administració incomplidora formularà un pla econòmic financer -PEF- que
permeta l'any en curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de la
despesa, amb el contingut i abast previstos en este article." De manera que, l'objectiu és
exigible en fase de pressupost, en fase d'execució i en fase de liquidació.
II.- NORMATIVA APLICABLE.
Segons l'article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
pressupostària i Sostenibilitat Financera, en cas d'incompliment de l'objectiu de la regla
de despesa, l'administració incomplidora formularà un pla econòmic financer que permeta

l'any en curs i el següent el compliment de l’objectiu de la regla de despesa, amb el
contingut i abast previstos en este article.
En sentit equivalent, l'article 20 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel
qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d'Estabilitat pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals assenyala, respecte
al contingut del pla econòmic financer.
Els plans economicofinancers elaborats per les corporacions locals hauran d'estar
aprovats pel ple de la corporació, i es remetran a la Conselleria d’Hisenda i Model
Econòmic que té atribuïda, la competència autonòmica de la Generalitat, de tutela
financera sobre les entitats locals.
El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques donarà publicitat als plans
econòmic financers, als plans de reequilibri i a l'adopció efectiva de les mesures
aprovades amb un seguiment de l'impacte efectivament observat d’estos.
Per altra banda, l'article 116 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, assenyala respecte del contingut i seguiment del pla econòmic
financer que "1. Quan per incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de
l'objectiu de deute públic o de la regla de despesa, les corporacions locals incomplidores
formulen el seu pla econòmic financer ho faran de conformitat amb els requisits formals
que determine el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques”.
Finalment, l'article 9 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es
despleguen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, determina
quin tipus d’informació s’ha d’afegir almenys, a la prevista en l'article 21.2 de la LOEPSF.
En aplicació de l'article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, escau formular un pla econòmic financer que
permeta l'any en curs i el següent el compliment de l’objectiu de la regla de despesa.
Este Pla Econòmic financer té per objectiu corregir l'incompliment de la regla de
despesa derivada de la liquidació del pressupost general de 2015. Per a aconseguir eixe
objectiu, en compliment de l'article 21, s'ha fixat que la durada del Pla s'inicie i
s’implemente en 2016, tot i que la seua durada serà fins l'any 2017, quan la solució que
contempla este Pla permetrà corregir l’incompliment de l’objectiu de la regla de la
despesa detectada en la liquidació de l'any 2015.

III. CAUSES DE L'INCOMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA
A banda de l’informe de la Intervenció Municipal sobre l'avaluació de l'estabilitat
pressupostària, regla de la despesa i deute públic deduït de la liquidació del pressupost
municipal de l'any 2015, pel qual es posava de manifest que la mencionada liquidació
incomplia la regla de la despesa, del qual es va retre compte l'Ajuntament en Ple, en
sessió del dia 7 de març de 2016, en la plataforma digital “Oficina Virtual per a la
Coordinació Financera amb les Entitats Locals” és on l’Administració de l’Estat s’ha
constatat el mencionat incompliment, obtenint les dades següents:
Límit de la regla de despesa liquidació 2015
1. Suma capítols 1 a 7, deduïdes despeses financeres i despeses
finançades amb fons finalistes, segons liquidació de l’any 2014
2. Taxa de variació de la despesa computable (1 x1,3%)
3. Gasto computable any 2015 = 1+2

IMPORTS
1.197.055,28
15.561,72
1.212.617,00

4. Increments de recaptació (2013) (+)

0,00

5. Disminucions de recaptació (2013) (-)

0,00

6. Límit de la regla de despesa 2015 = 3+4-5

1.212.617,00

7. Total despesa computable liquidació 2015

1.351.361,83

Diferència entre el límit de la regla de despesa 2015 i la despesa
computable liquidació 2015 = 6-7

-138.744,83

IV. MESURES QUE CAL ADOPTAR PER A CORREGIR LA SITUACIÓ
En vista del que s’ha exposat, com a conseqüència de l'incompliment de l'objectiu
de la regla de la despesa, l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna ha d'aprovar un pla
economicofinancer conforme a la LOEPSF en el qual s'expose l'origen del desequilibri.
Sembla que l'incompliment de l'objectiu de la regla de la despesa és degut a
l’increment d’ajudes o subvencions que han provocat un increment de la despesa, tot i
que la mateixa ha estat degudament pagada en temps i forma. La recuperació de

l'objectiu de la regla de despesa, esta aconseguint-se amb l'execució del pressupost
2016, la qual esta en situació d'equilibri pressupostari i dins del límit de variació de la
despesa computable.
Les mesures que es proposen per a la correcció vénen del vessant de la despesa,
mitjançant la reducció de crèdit previst en aplicacions del pressupost de 2016 que
després es diran, resultant que els respectius crèdits no estan compromesos, i els imports
que s'estimen reduïbles no van a pertorbar el respectiu servei, així la suma total de
crèdits no disponibles puja la quantitat de 117.000,00 euros, concretament en les
aplicacions pressupostàries següents:

Aplicació pressupostària
Programa

Euros

Descripció

Econòmica

3321

131

Laboral temporal. Retribucions
Auxiliar Biblioteca

5.000,00

342

131

Laboral temporal. Retribucions
Conserge Poliesportiu

7.000,00

454

210

Manteniment,
conservació
reparacions camins rurals.

i

6.000,00

932

250

Servei recaptació de tributs locals,
per Diputació de València.

7.000,00

011

310

Deute públic, interessos de préstecs

33.000,00

155

611

Reposició de voreres en casc urbà

29.000,00

454

611

Millores en camins rurals

30.000,00

TOTAL

117.000,00

V. PROJECCIONS PRESSUPOSTÀRIES EXERCICI 2016 I 2017.
Respecte de l'execució pressupostària de l’exercici 2016, amb les estimacions i
càlculs realitzats, basant-se en els mateixos, tal com es desprèn dels formularis
complimentats davant el Ministeri d’Hisenda, en la informació retuda corresponent al
segon trimestre, l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna Complix amb l'objectiu
d'estabilitat pressupostària, des de la vessant de tresoreria, ja que la diferencia entre
recaptació liquida i pagos líquids és positiva, i respecte de l’objectiu del deute, se
continua complint amb les obligacions firmades a l’hora de formalitzat préstecs.
Respecte de l'execució pressupostària de l’exercici 2017, per a la determinació de
l'estabilitat pressupostària i el gasto computable als efectes de determinar el sostre de
gasto s'ha partit de les previsions de liquidació del pressupost de 2016, i amb les

estimacions i càlculs realitzats, basant-se en els mateixos, tal com es desprèn dels
formularis complimentats davant el Ministeri d’Hisenda, en la informació retuda
corresponent a les Línies Fonamentals del Pressupost de 2017, l'Ajuntament de Benifairó
de la Valldigna Complix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, ja que la diferencia
entre drets líquids i pagos líquids és positiva, no hi ha un dèficit estructural, per tant
l’Ajuntament te capacitat financera, quedant amb una situació d’equilibri o superàvit,
respecte de la regla de la despesa s’ha tingut en compte la Taxa de referència de
creixement per a 2017, fixada en el 2’2%, i respecte de l’objectiu del deute, se continuarà
complint amb les obligacions firmades a l’hora de formalitzat préstecs.
Tenint en compte les estimacions previstes en els exercicis 2016 i 2017, podem
previndre que la regla de la despesa quedarà complida o corregida de la següent forma,
Regla de la despesa:
Exercici 2015
Despesa
Augments i
Despesa
Compliment/
Taxa referència
Límit regla
computable
disminucions
computable
incompliment
2015 (1’3%)
despesa 2015
liquidació 2014:
(art.12.4)
liquidació 2015 regla despesa
1.197.055,28 € 1.212.616,99 €
0,00 € 1.212.616,99 € 1.351.361,83 € -138.744,83 €
Exercici 2016
Base Gasto
Augments i
Despesa
Compliment/
Taxa referència
Límit regla
computable
disminucion
computable
incompliment
2016 (1’8%)
despesa 2016
liquidació 2015:
s (art.12.4)
liquidació 2016 regla despesa
1.351.361,83 € 1.375.686,34 € -50.000,00 €
1.325.686,34 € 1.234.444,10 €
91.242,24 €
Exercici 2017
Base Gasto
Augments i
Despesa
Compliment/
Taxa referència
Límit regla
computable
disminucion
computable
incompliment
2017 (2’2%)
despesa 2017
liquidació 2016:
s (art.12.4)
liquidació 2017 regla despesa
1.234.444,10 € 1.261.601,87 €
0,00 €
1.261.601,87 € 1.260.000,00 €
1.601,87 €

I els efectes que produiran les mesures adoptades per a corregir l’incompliment de
la regla de la despesa, en els exercicis 2016 i 2017, quedaran de la següent forma,

Regla de la despesa:
Exercici 2016
Compliment /incompliment regla despesa
Efecte
prèvia
mesures
91.242,24 € 117.000,00 €

Compliment /incompliment regla despesa
prèvia
1.601,87 €

Exercici 2017
Efecte
mesures
0,00 €

Compliment /incompliment regla
despesa PEF
208.242,24 €

Compliment /incompliment regla
despesa PEF
1.601,87 €”

SEGON.- Remetre el Pla Econòmic Financer esmentat a la Conselleria d’Hisenda i
Model Econòmic, i comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través
de l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals.
TERCER.- Donar informació pública, publicant anunci al Butlletí Oficial de la
Província, al Tauler d’Anuncis i a la pagina WEB de l’Ajuntament, als efectes
exclusivament informatius d’acord amb allò assenyalat a l’article 23.4 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i article 26 del
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001 d’Estabilitat Pressupostària en la seua aplicació a les
Entitats Locals.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'Alcalde clou la sessió
a les 20:25 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta.
Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 07 de
novembre de 2016. I s'estén en ------- pàgines de full timbrat de l'Estat, classe 8a.,
números --------------- a ---------, la qual firmen l'Alcalde i el Secretari, de conformitat amb
l'article 110.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, per a la seua enquadernació.
L'Alcalde,
El Secretari,

Josep Antoni Alberola Verdú

Salvador Casanova Ferrer

