
                                                            
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
En	 Santi	 Alberca	 i	 Pérez,	 en	 la	 condició	 de	portaveu	 del	 Grup	Municipal	 de	
Compromís	 de	 l’Ajuntament	 de	 Vilallonga,	 compareix	 i,	 com	 millor	
procedisca	DIU:	
	
	
PRIMER.-	 Que	 s'ha	 presentat	 per	 a	 la	 seua	 aprovació	 inicial	 el	 Pressupost	
General	 corresponent	 a	 l'exercici	 2017,	 donant-nos	 trasllat	 de	 la	 proposta	
definitiva	en	la	Comissió	Informativa	celebrada	el	18	de	juliol	de	2017.	
	
SEGON.-	Que	l'art.	97.5	del	Reglament	d'Organització,	Funcionament	i	Règim	
Jurídic	de	 les	entitats	 locals	(ROF),	preveu	 la	presentació	d'esmenes	com	“la	
proposta	de	modificació	d'un	dictamen	o	proposició	presentada	per	qualsevol	
membre,	 per	 mitjà	 d'un	 escrit	 presentat	 al	 president	 abans	 d'iniciar-se	 la	
deliberació	de	l'assumpte”.	
	
TERCER.-	Que	l'article	168.4	del	Reial	Decret	Legislatiu	2/2004,	de	5	de	març,	
pel	 que	 s'aprova	 el	 text	 refós	 de	 la	 Llei	 Reguladora	 de	 les	 Hisendes	 locals,	
permet	la	presentació	de	les	mateixes	respecte	al	Pressupost	General.	
	
QUART.-	Que	el	Grup	Compromís	de	l'Ajuntament	de	Vilallonga	presenta,	dins	
del	 termini	 i	 la	 forma	 escaient	 per	 a	 la	 seua	 votació,	 les	 ESMENES	 AL	
PRESSUPOST	GENERAL	DEL	2017	que	s’adjunten	al	present	escrit.	
	
En	virtut	d'allò	que	s'ha	exposat,	
	
SOL·LICITA	que,	 tenint	 per	 presentat	 este	 escrit,	 s'admeten	 i	 es	 tinguen	 per	
presentades	 les	 esmenes	 al	 Pressupost	 General	 2017,	 a	 l'efecte	 que,	 previ	
debat	i	votació	al	plenari,	siguen	incorporades	al	mateix.	
	
	

A	Vilallonga,	a	20	de	juliol	del	2017	
	
Portaveu	Grup	Municipal	Compromís	
	
SR.	ALCALDE-PRESIDENT	DE	L’AJUNTAMENT	DE	VILALLONGA			



                                                            
 

 
 
 
 
 
 

 
Propostes	GRUP	MUNICIPAL	COMPROMÍS	

	
ESMENES	AL	PRESSUPOST	DE	DESPESES	

	
	

MINORACIONS	I	SUPRESSIONS	
	

CAPÍTOL	II	DESPESA	CORRENT	
	
1)	Supressió	dotació	pressupostària	“431	22699	GASTOS	DIVERSOS”:	-2.000	€	
	
2)	Minoració	“912	22601	ATENCIÓ	PROTOCOLÀRIES”:	-	3.000	€	
	
3)	Minoració	“912	22200	COMUNICACIONS	INSTITUCIONALS”	:	-	1.000	€	
	
4)	Minoració	“912	23300	ALTRES	INDEMINITZACIONS	ÒRGANS	COL·LEGIATS”:	-	
5.000	€	
	
5)	Minoració	“920	22604	DESPESES	JURÍDIQUES	I	CONTENCIOSOS”:	-10.000	€	
	
6)	Minoració	“920	22799	TREBALLS	REALITZATS	PER	ALTRES	EMPRESES”	:	-
23.000	€		
	
7)	Supressió	partida	334.22602	per	a	“Publicitat	i	propaganda”:	-	500	€	
	
8)	Minoració	partida	920	22001	“Premsa,	llibres	,	revistes	i	altres	publicacions”	
-1.500	€.	
	
9)	Minoració	partida	1532	21000	REP.	MANT.	I	CONSERVAC.	VIES	PÚBLIQUES		
en	-7.000	€.	
	
10)		Minorar	partida	1621.22700	TAE	RECOLLIDA	FEM	per	import	de	-30.000	€.	
	
TOTAL	MINORACIONS:	-	83.000	EUROS	
	
	
	
	
	



                                                            
 

 
 
 
 
 
 

DOTACIONS	I	NOVES	PARTIDES	
	

	
CAPÍTOL	II	DESPESA	CORRENT	
	
1.-	Elaboració	Pla	d’Igualtat	de	l’Ajuntament	de	Vilallonga		
Es	proposa	la	creació	d’aquesta	partida	i	la	seua	dotació	amb	4.000	€	
	
	
CAPÍTOL	IV	SUBVENCIONS		
	
2)	328.48014	CONVOCATÒRIA	INTERNACIONALITZACIÓ	–	IDIOMES	
Creació	d’aquesta	partida	i	la	seua	dotació:	+	4.000	€.	
	
3)	334.48004	SUBVENCIÓ	NOMINATIVA	REVISTA	BRESCA	
Creació	d’aquesta	partida	i	la	seua	dotació:	+	1.000	€.	
	
	
CAPÍTOL	VI	INVERSIONS	
	
4)	 DOTACIÓ	 PARTIDA	 PROJECTE	 I	 OBRES	 CLAVEGUERAM	 CARRER	 PUJÀ	 DEL	
FIELATO	+	22.000	€	
	
5)	PROJECTE	I	OBRES	ACCESSIBILITAT	CASA	CONSISTORIAL		
Creació	d’aquesta	partida	i	dotació	amb	32.000	€.	
	
6)	FINALITZACIÓ	ASFALTAT	PARQUING	DE	CAIS	
Creació	d’esta	partida	i	dotació	amb	20.000	€		
	
TOTAL:	+	83.000	EUROS	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



                                                            
 

 
 
 
 
 
 

	
	
BASES	EXECUCIÓ	

	
1) Base	4.1.-:	“Respecte	al	cap.	VI	(...)	requerirà	una	memòria	proposta	del	

plenari.”	
	

2) Base	33.		
a. Punt	2	Règim	específic	de	les	subvencions;		
Subvencions	no	nominatives;	Afegir	“La	competència	per	aprovar	 la	
convocatòria	 correspondrà	 al	 plenari”.	 Les	 subvencions	 per	 “Xec	
escoleta”;	“Subvenció	llibres”,	“Ajudes	internacionalització”	o	altres;	
hauran	d’ajustar	la	seua	tramitació	a	aquest	règim.	
	
b. Punt	4	“Altres	Ajudes”;		
Afegir	 que	 “en	 qualsevol	 cas	 l’expedient	 de	 concessió	 d’aquestes	
ajudes	 haurà	 d’incorporar	 necessàriament	 informe	 del	 tècnic	 de	
serveis	 socials	 de	 l’Ajuntament	 en	 el	 que	 justifique	 el	 caràcter	
extraordinari	i	d’emergència	social	així	com	que	no	és	possible	cobrir	
la	necessitat	mitjan	altres	vies”.	
	

3) Base	37.	
- Afegir	en	el	punt	C)	relatiu	al	Informe:	
“-	Proposta	de	Decret	de	nomenament	o	contractació	de	personal	que	
haurà	 d’indicar	 la	 borsa	 de	 treball	 en	 la	 qual	 figura	 la	 persona	 a	
contractar,	 l’ordre	 que	 ocupa	 en	 la	 borsa	 de	 treball	 la	 persona	
contractada	i	termini	per	al	que	es	realitza	el	contracte.”	
	

4) Base	51.3.	relatiu	a	la	fiscalització	prèvia,	de	la	despesa	modificar	i	afegir	
els	següents	apartats:	

• En	el	cas	dels	expedients	de	contractació	el	compliment	de	la	
normativa	que	per	a	cada	tipus	de	contracte	estableix	el	Text	
Refòs	per	a	la	Llei	de	Contractes	del	Sector	Públic,	aprovat	pel	
Reial	Decret	Legislatiu	3/2011,	de	14	de	novembre.	
	



                                                            
 

 
 
 
 
 
 

• En	el	 cas	dels	expedients	de	contractació	de	personal	 laboral	
(temporal	 o	 fixe)	 o	 funcionaris	 (interins	 o	 de	 programa)	 el	
compliment	 de	 la	 normativa	 aplicable	 en	 matèria	 de	 funció	
pública	i,	en	particular:	l’existència	de	proposta	de	resolució	de	
nomenament	 (Decret	 Alcaldia),	 el	 respecte	 a	 l’ordre	 de	 la	
borsa	de	treball	i	la	identificació	de	la	borsa	de	què	es	faça	ús,	
la	 identificació	 de	 l’obra	 o	 servei	 determinat	 que	 justifica	 el	
nomenament	 o	 contractació	 en	 els	 casos	 de	 contractes	
temporals	 així	 com	 la	 seua	 duració,	 així	 com	 l’existència	 de	
crèdit	adequat	i	suficient	d’acord	amb	allò	exigit	a	la	base	37ª.	

 
• En	el	cas	dels	expedients	de	convocatòria	de	borses	de	treball	

de	 personal	 laboral	 o	 funcionari,	 el	 respecte	 a	 la	 normativa	
que	 regula	 la	 seua	 constitució,	 i	 en	 especial,	 el	 compliment	
dels	requisits	de	publicitat	en	el	Butlletí	Oficial	o	Diari	Oficial,	
nomenament	de	tribunals,	etc.		

	 	
	


