Ple del 27 de abril de 2011
Àrea de Secretaria

Acta de la Sessió Extraordinària de l’Ajutament Ple celebrat en
Primera Convocatòria el dia 27 d’Abril de 2011
1.

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior de 10 de Març de 2011

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres que van estar presents en la
sessió, acorda aprovar l’acta de la sessió de data 10 de març de 2011.
2.

Dació de comptes de les resolucions d’alcaldia NÚM. 238/11 a 398/11

El Ple de la Corporació queda assabentat de les resolucions que es troben en poder
de l’expedient.
A petició de D. Fernando Javier Vera Hernández es procedix per Secretaria a la
lectura de la part dispositiva de les Resolucions núm. 320, 325 i 369. Es comprova
de la seua lectura que hi ha duplicitat en el contingut de les Resolucions amb els
números 325 i 369, acordant-se que es procedisca a la seua comprovació pels
servicis d’Urbanisme, deixant sense efecte la resolució que procedisca.
3.

Aprovació del compte general del 2009

Per Secretaria es dóna lectura al dictamen emès per la Comissió Especial De
Comptes que conté proposta d’aprovació del Compte general de l’exercici
econòmic 2009.
Sotmès el punt a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta, a l’haverse produït 7 vots a favor del Partit Popular i 4 vots en contra del Partit Socialista,
acorda:
Primer.- Aprovar el Compte general corresponent a l’exercici 2009, amb el
següent resum:
Import
Romanent de tresoreria total

5.843.891,47 €

Romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectada

1.730.699,47 €

Romanent de tresoreria per a despeses generals

3.658.113,89 €

Resultat pressupostari ajustat (Superàvit)

4.

989.948,62 €

Total actiu

47.549.354,67 €

Total pasiu

47.549.354,67 €

Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2011

Per Secretaria es dóna lectura a la proposta de la ponència de la Comissió
d’Hisenda per la qual s’eleva petició d’acord aprovatori de reconeixement
extrajudicial de crèdits reflectits en la relació incorporada a l’expedient.
Concloses les intervencions, per majoria absoluta, a l’haver-se produït 7 vots a
favor del Partit Popular i 4 abstencions del Partit Socialista, el Ple de la Corporació
acorda:
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Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 01/2011,
per import de 133.598,14 €.
5.

Aprovació de denominació oficial en valencià dels carrers de la població

Per l’Alcaldia s’indica que se sotmet a aprovació la proposta de la Comissió
Informativa de Cultura de 19 de desembre del 2007 de regularització de la
denominació en valencià de la guia de carrers de la població.
Intervé tot seguit la regidora del Grup Socialista, Dª. Amparo Isabel Cebrián per a
indicar que examinada la proposta, han pogut apreciar l’existència de faltes
d’ortografia en la denominació proposada pel que consideren que pot resultar
necessari l’assessorament tècnic dels servicis de normalització lingüística de la
Generalitat.
Intervé l’Alcaldia per a recordar que en ocasió de l’aprovació del dictamen es va
observar la possibilitat d’utilitzar distints termes per a la designació dels carrers,
com ara Mare de Déu de la Miraculosa, per això considera que a més d’estes
circumstàncies, s’han observat l’existència de faltes d’ortografia, considera que
seria més convenient retirar el punt de l’orde del dia perquè torne a ser
dictaminat per la Comissió Informativa de Cultura.
6.

Celebració del sorteig per a designació de membres de les meses electorals

Per l’Alcaldia s’informa els membres de la Corporació que se’n va a procedir al
sorteig per a la composició de les meses electorals en els termes establits en els
articles 25 i 26 de la Llei Orgànica del Règim Electoral, indicant que este sorteig es
realitzarà amb mitjans informàtics comptant per a això amb l’assessorament
tècnic del funcionari D. Carlos J. Hoyos García
Realitzat el sorteig per mitjà de l’aplicatiu facilitat per l’Oficina del Cens
Electoral, el Ple de la Corporació, per unanimitat, i complides totes les obligacions
formalment establides, acorda:
Primer.- Aprovar la composició de les meses electorals resultants del sorteig
realitzat per mitjà de mitjans informàtics, en els termes que figuren en la
relacions mecanitzades pels equips informàtics i que han sigut llocs de
manifest per mitjà de la seua lectura pública per la Secretaria.
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