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així; que vota primer l’oposició, després l’equip de govern 
i després hi ha explicació de vot.

El Sr. Zaragozà Muñoz diu que el ponent és algun del grup 
que promou l’acord. I si es promou debat la primera inter-
venció és de la persona que defén la ponència.

Se suscita dubte sobre l’orde en què s’han de realitzar les 
votacions i el Sr. Viol Zaragozà demana que s’emeta un 
altre informe el respecte per Secretaria.

El Sr. Alcalde ordena que es tinga en compte esta petició.

Preguntats els presents pel Sr. Alcalde si hi ha alguna ob-
servació que fer a l’Acta de la Sessió de data 27 de set-
embre, de l’esborrany del qual se’ls ha entregat còpia,  el 
portaveu del grup popular Sr. Zaragozà Muñoz diu que fa 
constar la seua protesta perquè el Sr. Alcalde els fa inter-
vindre en primer lloc i això no és ho que establix el ROF, 
que espera que l’informe de Secretaria servisca per aclarir 
a tots els dubtes i el següent Ple es desenvolupe segons la 
llei. Que hi ha deficiències en l’acta, com opinions nega-
tives sobre la fàbrica de pal·les de L&M, i els seus treba-
lladors per part de l’Alcalde Sr. Salvador que no han sigut 
transcrites a l’acta, i per tant s’abstenen.

El portaveu del grup JNP diu que ells també han detectat 
moltes deficiències, per errors de transcripció que fan que 
a vegades siga difícil entendre-la, i també perquè igual 
que s’han transcrit escrits presentats pel Sr. Zaragozà, no 
s’han transcrit altres documents, per la qual cosa proposen 
que es deixe damunt la taula i demanen que es modifique i 
es torne a sotmetre a la consideració del Ple.

Li faig l’observació que quan parlen diverses persones al 
mateix temps és molt difícil poder entendre després el que 
diu cadascú.

El Sr. Viol diu que es refereix al punt concret de la indem-
nització a Construcciones Juan Araque, S.L., en el que es 
va donar lectura a l’informe de l’advocat i no consta com-
plet en l’Acta, que seria convenient incloure-ho, almenys 
en extracte, perquè qui llija l’acta puga saber de que es 
tracta.

Es deixa l’assumpte damunt la taula i el Sr. Alcalde ordena 
que es continue amb el següent punt.

2n. APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE MODIFICA-
CIÓ DE CRÈDITS 10/2007. S’adona de l’expedient de 
referència, que s’incoa per Decret de l’alcaldia, i vistos 
els informes d’Intervenció i de la Comissió d’Hisenda que 
acrediten i justifiquen els requisits legalment exigits.

El portaveu del grup popular Sr. Zaragozà diu que com la 
major part de les partides són retribucions laborals les par-
tides de la qual superen els crèdits pressupostats i amb les 
dades de l’expedient no té prou informació. S’abstenen. 

El portaveu del grup JNP Sr. Viol Zaragozà diu que el seu 
grup ho aprova i que el que diu el Sr. Zaragozà, que no ha 
tingut prou informació, sap que l’expedient ha estat a la 
seua disposició amb quaranta-huit hores d’antelació i si  
ho haguera demanat, el Sr. Secretari li ho haguera explicat 
tot partida per partida.

Sotmés l’assumpte a votació per cinc vots a favor, del Sr. 
Alcalde i el grup JNP, i quatre abstencions del grup popu-
lar, s’acorda:

1r. Aprovar l’expedient de Modificació de Crèdits que es 
tracta en els termes i pels imports en què apareix  redactat 
en la proposta de l’Alcaldia i segons el detall següent:

  I. PROCEDÈNCIA DELS FONS

Segons l’informe emès per la Intervenció i basant-se en el 
detall contingut en ell, els mitjans de què es disposa per a 
finançar aquest expedient són:

a) Romanent de Tresoreria disponible: 82.209,52 €
b) Majors ingressos recaptats sobre els pressupostats: 
67.153,57 €
c) Transferència d’altres partides: 54.000,00 €
        
TOTAL PER A EXPEDIENT: 203.363,09 €

II. FINALITATS A QUÈ ES DESTINA: 
CRÈDITS EN AUGMENT

  A) Suplements de Crèdit

Les partides insuficientment dotades, els gastos previstos 
de les quals es consideren urgents i no poden demorar-se 
al pròxim exercici, són les que a continuació es relacionen 
i pels imports que es detallen

 Partida Denominació Euros
1 100 Alts càrrecs 6.000,00
1 121 Retribucions complementàries 4.000,00
1 131 Personal laboral temporal 36.000,00
1 212 Manteniment d’Immobles 12.000,00
3 160 Quotes Seguretat Social 28.000,00
4 131 Personal Biblioteca i Ludoteca 2.100,00
1 23000 Dietes i assistència corporatius 2.000,00
1 22000 Material d’oficina 1.000,00
1 22200 Comunicacions. Telèfon 2.500,00
1 227 Treballs d’empreses(Assessors i recaptació) 3.000,00
4 213 Manteniment d’Instal·lacions 28.000,00
4 22600 Festes Populars 40.600,00
4 227 Arreplega de Fems i altres 30.000,00
0 310 Interessos 6.000,00
0 931 Amortitzacions 2.000,00

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT 203.200,00

2n. Publicar anunci del present acord en el Butlletí Oficial 
de la Província durant el termini de quinze dies.


