Intervenció
E D I C T E
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 25 d’octubre del 2016, va acordar aprovar
inicialment l’ Exp.19/16 TR de Modificació de Crèdits per Tranferència de crèdits.
L'Edicte relatiu a l'expressat acord va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 212 de
data 3 de novembre de 2016, havent transcorregut el termini de quinze dies hàbils que prevé l'article
169.1 de la Llei 2/2004 de 4 de març, per la qual s'aprova el TRLHL, sense que durant el dit termini
s'hagen interposat reclamacions contra els mateixos.
En conseqüència, de conformitat amb el que establix l'apartat 1 del citat art.169 i en relació amb
l'article" 177.2 de la llei 2/2004, s'eleva a definitiu l'aprovació de l'acord relatiu a la Modificació de Crèdit
núm. 19//16 TR, el resum de la qual per capítols és el següent:

RESUM PER CAPITOLS
CAP

DENOMINACIÓ

AUMENTOS

DISMINUCIONS

1

Gastos de Personal

0,00

400.000,00

2

Compra de Béns Corrents i de serveis

0,00

540.349,17

3

Interesos

0,00

378.000,00

4

Transferències Corrents

0,00

0,00

6

Inversions Reals

1.930.421,00

601.231,39

7

Transferències de Capital

0,00

0,00

9

Variació de Pasius Financers

0,00

10.840,44

TOTAL

1.930.421,00

1.930.421,00

Canviar l'afecció del finançament del préstec 2016 per l'import que es minora en la partida
500.1500.600.00 així com de la partida 590.2410.619.22 i corresponent a la seua afecció als préstecs
2009 a 2013 i els 26,90 € derivats de l'execució de l'aval de la partida 210.1610.633.00.
Advertit un error material, aritmètic o de fet, en l’exp. 02/16 de suplement de crèdit aprovat
pel Plé de l’Ajuntament en sesió de 31 de maig de 2016,en el sentit de on diu 660.3360.750.00 Museu
Industrial 61.500,00, ha de dir 660.3360.632.01 Museu industrial 61.500,00.
Corregit l'error material, conforme a l’art. 109.2 de la Llei 39/2015 PACAD, els resums per
capítols són corregits: on diu total cap. 6 2.378.679,56 ha de dir 2.440.179,56 i en el capítol 7 on diu
566.131,04, ha de dir 504.631,04.

Intervenció

Contra l'expressat acord, que posa fi a la via administrativa, cal interposar, de conformitat amb
l'article 171 de la Llei 2/2004, recurs contenciós-administratiu davant de la corresponent Sala del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana amb seu Al Palau de Justícia de la Ciutat de València, en
el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà al de la present publicació.

Sagunt, a 25 de noviembre de 2016.
L’ALCALDE-PRESIDENT

Fdo.: Josep Francesc Fernàndez i Carrasco

