Ajuntament de
SANT JOANET
46669 (València)

Plaça del progrés, 16
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CIF: P-4622400-B
FAX: 96 297 04 39

Web: www.santjoanet.com
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SESIÓN ORDINARIA DEL
PLENO DE LA CORPORACIÓN
Celebrada el día 02 de OCTUBRE de 2013, en el Salón de Actos
de la Casa Consistorial, dando comienzo a las 20.10 horas.
LISTA DE ASISTENTES:
Sr. Alcalde: Don EVARISTO RIBES PRATS
Sr. Concejal: Don RAFAEL CALATAYUD BROTONS.
Sr. Concejal: Don ANTONIO GARCIA GUIXART
Sra. Concejal: Doña MARIA DOLORES MIÑANA ESPARZA
Sra. Concejal: DOÑA ELENA BELTRAN PRATS
Sr. Concejal: Don RICARDO ZARAGOZÁ GINES
NO ASISTEN:
ACTUA COMO SECRETARIO
Don EDUARDO BALAGUER PALLAS
-1APROBACIÓN DEL ACTA DE LAS SESION ANTERIOR CELEBRADA
EL 13 DE JUNIO DE 2013.
No habiendo enmiendas ni propuestas de rectificación fue
aprobada, por unanimidad, el acta correspondiente
a la sesión de
fecha 13 de junio de 2013, que había sido entregada junto con la
convocatoria de la que ahora se celebra.
-2DAR CUENTA DE LOS INFORMES DE MOROSIDAD DEL 1er y 2º
TRIMESTRE DE 2013.
Se da cuenta, que la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en su
artículo cuarto determina la obligatoriedad de las Corporaciones Locales
de elaboración y remisión al Ministerio de Economía y Hacienda, de un
informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previsto para el
pago de las obligaciones de cada Entidad Local.
Por la Intervención se ha emitido Informe de Morosidad
correspondiente al primero y segundo trimestre de 2013 y ha sido
remitido telemáticamente al MHAP, en tiempo y plazo.
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El Ayuntamiento Pleno, queda enterado del Informe de referencia a
todos los efectos procedentes
-3DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDIA SOBRE
DETERMINACIÓN DE FIESTAS LOCALES DE CARÁCTER NO
RECUPERABLE PARA 2014.
Se da cuenta de la Resoluciónd de Alcaldía que acontinuación se
transcribe:
“RESOLUCION DE LA ALCALDIA
DETERMINACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES DE CARÁCTER NO RECUPERABLES
PARA EL EJERCICIO 2014.
Visto el requerimiento formulado por el Director Territorial de Trabajo instando a
este Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido por el artículo 37.2 del Real Decreto
Legislativo 1/95 de 24 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de Trabajadores, y disposiciones concordantes, a la determinación de las dos
festividades laborales locales que, con carácter de no recuperables, tendrán lugar en
este municipio durante el ejercicio 2014.
RESUELVO:
PRIMERO.- Designar los días 23 y 24 de junio, festividad DEL Santísimo Cristo
y de San Juan Bautista, respectivamente,
fiestas laborales no recuperables de
carácter local para 2014.
SEGUNDO.- Dar cuenta a la Consellería de Economía, Industria, Turismo y
Ocupación, a los efectos de la confección del calendario laboral para el próximo ejercicio
2014.
TERCERO.- Someter la presente resolución a ratificación del Pleno en la primera
sesión que celebre.”

El Ayuntamiento Pleno, por unanimida ACUERA:
UNICO.- Ratificar la Resolución de referencia, en todos sus
términos a los efectos procedentes.
-4DAR CUENTA DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE DEL 2T
DE 2013.
El Secretario- Interventor da cuenta, del la información suministrada al
MHAP, en referencia con el Seguimiento del Plan de Ajuste del 2T de
2013.
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De conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley
7/2012, el interventor municipal debe emitir un informe de manera anual sobre la
ejecución del plan de ajuste. De dicho informe se dará cuenta al pleno, y del
contenido del mismo se dará traslado al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, a través de la plataforma telemática que habilita el propio Ministerio.
El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del mismo,
se han regulado en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. Para el caso del
Ayuntamiento de Sant Joanet, al no ser una corporación local de los artículos 111 y
135 del TRLRHL, la información debe remitirse de manera anual antes del quince de
enero de cada ejercicio y referida al precedente. Para este primer año, se ha ampliado
el plazo de remisión al Ministerio hasta el 31 de enero de 2013.
El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo regulado
en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, debe contener
información sobre los siguientes extremos:
Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas
identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento.
Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de
crédito para facilitar el pago a proveedores.
Operaciones con derivados.
Cualquier otro pasivo contingente.
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las
medidas del plan de ajuste.
Es necesario matizar, que la contabilidad del ejercicio 2012 no está cerrada, y
no está aprobada la liquidación del presupuesto del mismo ejercicio, el artículo 191
del TRLRHL refiere a la confección de la liquidación por parte de las entidades locales
antes del primero de marzo, por lo que la información que se incluye en el presente
informe y la que se va a remitir al Ministerio a través de la plataforma telemática, es la
disponible a fecha de hoy en la intervención municipal, la misma no debe tener
alteraciones sustanciales sobre la que surja de la liquidación, dado lo avanzado de la
contabilidad, pero si que puede variar en algunos aspectos presupuestarios. Además,
como se explicará posteriormente, algunos datos a incluir en la información facilitada
van a consistir en previsiones en base a datos de ejercicios anteriores.
El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP,
posee el siguiente índice de contenidos:
1.- Información de Ingresos.
2.- Información de gastos.
3.- Magnitudes presupuestarias y de endeudamiento.
4.- Avance de remanente de tesorería.
5.- Información de avales recibidos del sector público.
6.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos
suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
7.- Información sobre la deuda comercial.
8.-Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
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Seguidamente procede a la lectura y explicación del Informe
emitido, remitido en forma y plazo al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por medio de la plataforma telemática
habilitada para tal efecto.
El Ayuntamiento Pleno, queda enterado del Informe de referencia
a todos los efectos procedentes.
-5DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 2º
TRIMESTRE DE 2013, SUMINISTRADA DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LA ORDEN HAP 2015/2012.
El Secretario- Interventor da cuenta de la información presupuestaria
relativa al segundo trimestre de 2013, suministrada de conformidad
con lo establecido en la orden HAP 2012/2012:
En cumplimiento de la orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria a y Sostenibilidad
Financiera, concretamente para el cumplimento de los formularios correspondientes
a las Obligaciones Trimestrales de Suministro de Información de Entidades Locales
del 2º trimestre del ejercicio 2013.
En el artículo 16 de la orden se establece las obligaciones trimestrales de
suministro de información que las entidades locales deberán efectuarse por medios
telemáticos.
La Plataforma para la remisión de la Información a comunicar para el
cumplimiento de obligaciones trimestrales de suministro de información
correspondiente al segundo trimestre del 2013 estará disponible desde el 15 de julio al
3 de septiembre de 2013.
El Interventor de la Corporación Local tiene que comunicar al MINHAP la
siguiente información correspondiente al 2º trimestre 2013:
De cada una de las entidades comprendidas en el artículo 2.1 del ámbito
subjetivo de aplicación de la Orden, que integran la Corporación Local, de acuerdo con
la definición y delimitación del Sistema Europeo de cuentas (SEC), deberá remitir la
siguiente información.
*Actualización del presupuesto en ejecución para el ejercicio 2013 y detalle de
ejecución al final del trimestre vencido.
*situación de remanente de Tesorería.
*Calendario y presupuesto de Tesorería.
*Datos de ejecución de dotación de plantilla y efectivos (información requerida por
aplicación a lo dispuesto en el artículo 16.9 de la orden).
*Información que permita relacionar el saldo resultante de ingresos/gastos con la
capacidad o necesidad de financiación de acuerdo con el Sistema Europeo de
Cuentas (ajustes SEC).
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*Información complementaria para análisis de Regla de Gastos.

Seguidamente procede a la lectura y de la información
suministrada en forma y plazo al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por medio de la plataforma telemática
habilitada para tal efecto.
El Ayuntamiento Pleno, queda enterado del Informe de referencia
a todos los efectos procedentes.
-6ACUERDOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE PAGO A
PROVEEDORES ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO LEY 8/2013,
DE 28 DE JUNIO.
Por parte del secretario se resume lo dispuesto en el Real Decreto Ley
8/2013, de 28 de junio, por el que se determinan obligaciones de
información y procedimientos necesarios para establecer el mecanismo
de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.
DAR CUENTA DE LA RELACIÓN CERTIFICADA PRESENTADA AL
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL RDL 8/2013.
Resultando que según lo establecido en el mencionado Real
Decreto Las entidades deberán remitir, por vía telemática y con firma
electrónica, al órgano competente del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, con fecha límite el día 19 de julio de 2013,
una relación certificada de todas las obligaciones pendientes de pago
que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 16 de dicho Real
Decreto.
Vista la relación certificada que se ha presentado en forma y plazo
y que está compuesta por Obligaciones pendientes de pago que en su
conjunto suman 56.315,41 euros.
Y de conformidad con lo establecido el Secretario-Interventor da
cuenta de la Relación Certificada presentada al Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas.
De todo lo cual el Ayuntamiento Pleno queda enterado.
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Dar cuenta de las obligaciones que han manifestado su
aceptación, las
certificaciones individualizadas solicitadas,
expedidas, denegadas y no contestadas.
Resultando que una vez finalizado el plazo previsto para que los
proveedores contenidos en la relación certificada manifestaran
telemática o presencialmente la aceptación al proceso, esto es hasta el
pasado 06 de septiembre. De las facturas incluidas en la relación
certificada, manifestaron la adhesión al mecanismo, facturas por un
importe total de 55.277,36€, quedando pendientes de aceptación
facturas por importe de 1.038,05 euros.
Visto la única solicitud de certificado individual, del proveedor Vivers
Centre Verd, SAU, emitida por el Secretario-Interventor en tiempo y
plazo y en sentido desfavorable, ya que se acredita el pago de dicha
factura.
Visto que de conformidad con el artículo 9 de Real Decreto Ley , se
incluyen las transferencia de las Comunidades Autónomas a Entidades
Locales hasta el límite de las obligaciones pendientes de pago por parte
de la Comunidad Autonoma a 31 de diciembre de 2012.
Considerando que la Generalitat Valenciana tiene obligaciones
pendientes de pago al Ayuntamiento por importe de 119.566,54 euros,
todas ellas aceptadas por el Secretario-Interventor en tiempo y plazo.
Considerando que el Ayuntamiento de Sant Joanet ha solicitado
certificado a la Generalitat Valenciana de las deudas no incluidas en la
relación en concreto, las de la Subvención Ruralter, y que esta ha
contestado en sentido negativo, manifestando que las obligaciones
derivadas de la ejecución del Plan de Desarrollo Rural de la Comunidad
Valenciana no son susceptibles de incorporación al Mecanismo de
financiación para el pago a proveedores de las CCAA.
Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 18 del
RDL 8/2013, ese Ayuntamiento no procede a la realización del Plan de
Ajuste ni a la modificación del actualmente aprobado y en vigor, toda
vez que el importe de deuda pendiente de pago que se incluye en el
presente mecanismo es de 55.277,36€, inferior al importe de créditos
pendientes de cobro a la Generalitat Valenciana 119.566,54 euros, lo
que conforme a lo estipulado en el citado RDL 8/2013, conllevará la
compensación de saldo deudor con el acreedor, sin incidencia alguna a
nivel presupuestario.
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El secretario corrobora que debido a la situación de impagos
de la Generalitat, se originan tensiones en la tesorería y además los
costes financieros que ello conlleva, resiente todavía más el estado de
tesoería del Ayuntamiento de Sant Joanet.
El Sr. Alcalde, propone que se demanda a la Generalitat.
De todo lo cual el Ayuntamiento Pleno queda enterado.
-7RATIFICACION DE DECRETOS DE ALCALDIA EN MATERIA DE
SUBVENICONES.
Se da cuenta de las siguientes Resoluciones de Alcaldía en
materia de subvenciones:
-

-

-

-

Resolución 103/2013 Relativa a aprobación del Convenio
Singular de colaboración con la Diputación Provincial de
Valencia para adquisición bombillas Led de sutitución directa
para el exterior.
Resolución 123/2013, Relativa a la aprobación de la memoria
“Mantenimiento de Pavimentos viarios e infraestructuras
municipales”, y solicitud de ayuda a la Conselleria de
Economía, Industria, Turismo y Empelo al amparo de la Orden
de 30/2013 de 23 de julio de 2013, para la contratación de
personas desempreladas en programas de empleo público de
interés general y social para el ejercicio 2013.
Resolución 133/2013, Relativa a la aprobación de la memoria
de la porrogoa para la Contratación del Agente de Desempleo
y Desarrollo Local (AEDL), para el ejercicio 2013 y solicitud de
ayuda a la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y
Empleo, al amparo de la orden 23/2013 de 12 de julio, por la
que se convocan ayudas destinadas al Programa de Fomento
del Derraollo local para el ejercicio 2013.
Resolución 137/2013, Relativa a la aprobación del convenio de
colaboración con la Conselleria de Benestar Social para el
desarrollo del programa “Menjar a casa 2013-2013”.

El Ayuntamiento Pleno sin debate previo y por UNANIMIDAD,
ACUERDA:
UNICO.- Ratificar dichas resoluciones, en todos sus términos, a
los efectos oportunos.
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-8PROPOSICIONES.
8.1
PROPOSICION SOBRE LOS PUNTOS DE ANTENCION CONTINUADA
(PAC) DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD.
El Sr. Evaristo Ribes Prats, alcalde, portaveu del Grup Municipal PSPV-PESOE en
l´Ajuntament de Sant Joanet, en el seu nom i representació, per mitjà del present
escrit, i fent ús de les atribucions que li conferix a l´empara d´allò que s´ha establit per
la Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat
amb l´article 97.3 del Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s´aprova
el Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació, la MOCIÓ següent:
EXPOSICIO DE MOTIUS
La generalització del dret a la cobertura sanitària pública i el desenvolupament del
Sistema Nacional de Salut figuren entre els èxits més importants del procés de
desenvolupament i expansió de l´Estat de Benestar a Espanya. La sanitat pública
constitueix una peça fonamental de l´entramat de la protecció social, que exerceix un
paper decisiu en la cohesió social i en la compensació de desigualtats econòmiques.
Amb el reconeixement del dret a la protecció de la salut i la creació de l´Estat
Autonòmic, la Constitució estableix els fonaments de la reforma sanitària. Reconeix el
dret i comanda als poders públics l´organització i tutela de la salut pública a través de
mesures preventives i de les prestacions i servicis necessaris.
La descentralització cap a les CCAA de les competències de la sanitat és una de les
característiques més determinants del model sanitari espanyol. La descentralització ha
contribuït a augmentar el dinamismo, la innovació sanitària i la millora de la gestió.
En tot cas, la universalitat de la cobertura sanitària, l´accés a les prestacions
sanitàries en condicions d´igualtat efectiva, així com la gratuïtat com a regla general
en l´accés a les prestacions sanitaries, estan garantides en la Comunitat.
La Comunitat Valenciana amb més de cinc milions d´habitants i una extensió
geogràfica de 23.255 km², a través de la Conselleria de Sanitat ha realitzat una
exhaustiva anàlisi de l´activitat dels recursos d´atenció a les urgències i les
emergències en tot el seu àmbit territorial a fi de racionalitzar els servicis i recursos
d´emergències extra hospitalàries, assegurant i adequant, al mateix temps, l´atenció i
els temps de desposta del servici a les necessitats de la població.
A més, l´administració autonòmica, ha avaluat l´activitat dels servicis d´emergències
per periodes estacionals, franges horàries, distribució territorial, servicis
complementaris, entres altres indicadors, i sobre la base d´esta anàlisi ha realitzat
una reordenació geogràfica i temporal dels recursos de Suport Vital Basic que
assegure l´atenció sanitària més adecuada a les necessitats de la població i que, de
cap manera, suposa una disminució de la capacitat d´atenció a les urgències i les
emergències de la població.
Per tot això, presentem per a la seua aprovació la següent proposta d´acord:
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1. Sol·licitar a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat el manteniment dels
Punts d´Atenció Continuada (PAC) de la Comunitat així com els Punts
d´Urgència extra hospitalaris.
2. Mantindre el Transport Sanitari Urgent i garantir els temps de desposta a
l´emergència en totes les poblacions de la Comunitat Valenciana, a fi
d´assegurar en tot moment a la població que demanda els seus servicis una
desposta apropiada, eficient i de qualitat.

El Ayuntamiento Pleno, sin debate previo y por unanimidad,
ACUERDA:
UNICO: Aprobar en todos los términos la propuesta de la resolución
presentada por el grupo socialista municipal, haciendo propios los
acuerdos que en ella se proponen.
8.2
PROPOSICIÓN SOBRE LA EXIGENCIA DE LA DIMISION DEL
PRESIDENTE DEL GOBIERNO.
El sr. EVARISTO RIBES PRATS, portaveu del grup municipal socialista de
l´Ajuntament de SANT JOANET, a l´empar del que preveu l´article 116 de la Llei
8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana,
presenta esta proposta de resolució perquè s´incloga en l´orde del dia de la pròxima
cesio ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu debat i votació.
EXPOSICIO DE MOTIUS
Els SMS que es van intercambiar Rajoy i Bárcenas demostren que el president del
Govern ha estat encobrint a un delinqüent i que ha estat mentint fins a la societat
durant mesos.
La greu connivència que demostren les últimes revelacions periodístiques sobre el cas
Bárcenas, agreuja la situació política fent-la insostenible.
Des del passat mes de Febrer, quan va demanar al cap de l´Executiu que deixara el
seu càrrec, Rajoy ha tingut un comportament que es resumix de manera següent: Cap
explicació, mentides i, ara també, connivència, greu connivència, com es demostra
amb els missatges de text entre els mòbils del president del Govern i l´extresorer del
PP, que la pròpia Moncloa ha donat per bons, fan que els ciutadans no puguen
consentir més esta situació ja que el cas Gürtel ha acabat sent el cas del PP.
Les informacions publicades apunten que el President Rajoy, hauria cobrat
presumptament sobresous il·legals quan era ministre. El que implica que el senyor
Rajoy també havia mentit quan el passat 2 de Febrer va negar categòricament este
tipus de cobraments.
Espanya no es mereix açò. Espanya no es pot permetre un president de Govern
encubridor d´un delinqüent que a més mentix als espanyols.
Davant d´esta situació, els ciutadans no poden consentir que el president del Govern
d´Espanya no presente la seua dimissió de forma inmediata, per això és necessari que
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la corporació municipal acorde sol·licitar el Sr Rajoy, la seua inmediata renúncia
per a deixe de ser president del Govern.
És per això, que es propasa el següent acord:
* Exigir la dimissió inmediata del president del Govern, Mariano Rajoy.

Abierto el debate,
Don Ricardo Zaragozá, toma la palabra y considera que la labor
del Pleno es hacer política por el bién del municipio. Las propuestas de
carácter macro político no deberían tener cabida en el pleno.
Por 4 votos a favor y 2 en contra, el Ayuntamiento Pleno ACUERDA:
UNICO: Aprobar en todos los términos la propuesta de la resolución
presentada por el grupo socialista municipal, haciendo propios los
acuerdos que en ella se proponen.
8.3
PROPOSICIÓN PARA REBAJAR LA TASA DEL CONSORCIO DE
RESIDUOS PARA EL EJERCICIO 2014.
El Sr. EVARISTO RIBES PRATS, portaveu del grup municipal socialista de
l´Ajuntament de SANT JOANET, a l´empar del que preveu l´article 116 de la Llei
8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana,
presenta esta proposta de resolució perquè s´incloga en l´orde del dia de la pròxima
cesio ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu debat i votació.
EXPOSICIO DE MOTIUS
De l´estudi de les liquidacions dels Pressuposts del Consorci de l´exercici de 2010,
2011 i 2012, resulta que segons les dades que presenta el mateix Consorci:
L´any 2010, el total de deutors al Consorci pendents de cobrament d´eixe exercici
ascendeix a 3.237.142,75€, sent la inmensa part d´eixa quantitat corresponent als
impagaments de les liquidacions de la Taxa per la prestació del servei de
transferencia, valorització i eliminació de residus urbans en la Planta de Guadassuar i
recollida selectiva en Ecoparc.
En l´exercici 2011, la situació resultant de la liquidació del Pressupost d´eixe any fou
molt semblant. L´import de deutors al Consorci pendents de cobrament d´eixe exercici
ascendeix a 2.855.637,86€, sent també la inmensa part d´eixa quantitat corresponent
als impagaments de les liquidacions de la Taxa per la prestació del servei de
transferencia, valorització i eliminació de residus urbans en la Planta de Guadassuar i
recollida selectiva en Ecoparc.
I en la darrera liquidació, en l´exercici de 2012 l´import de deutors al Consorci
pendents de cobrament d´eixe exercici ascendeix a 2.317.679,03€, sent la inmensa
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part d´eixa quantitat corresponent als impagaments de les liquidacions de la
mateixa Taxa que els anys anteriors dos anys.
L´evolució de la recaptació anual de la taxa ens demostra que la gestió sols pot
cualificar-se com de pésima, sense que s´haja apreciat a penes cap milloria.
Així comprovem que el pendent de cobrament de la taxa de l´exercici de 2010 fou de
proa del 23% sobre el total de drets reconeguts, mentre que en l´exercici de 2011
arribà a més del 21% i en l´exercici de 2012 estem proa del 19%. Són cifres molt per
damunt de qualsevol altra dada de recaptació pròpia de tributs municipals.
A eixe resultat cal afegir que portem acumulats dels exercicis 2010 i 2011 baixes de
rebuts, al considerar-se de “cobrament dubtós” per import de 4.150.683,33€, la qual
cosa suposa una mitjana anual de més de de 2 milions d´€, quantitat exorbitant si es
te en compte que els drets reconeguts anualment per la taxa estan al voltant dels 11
milions d´€. Això suposa que proa del 18% de l´import dels Padrons de la taxa són
declarats incobrables, sent repercutit eixe demèrit en la resta de subjectes passius de
la taxa que si la paguen.
És notable la xifra resultant de sumar el pendent a data d´avui 2,3 milions i els 4,1 de
“cobrament dubtós” és de 6,4 milions que s´han deixat de cobrar en tres anys.
L´eficacia del cobrament de la taxa que gestiona el Consorci és més que dubtable.
Qualsevol ajuntament no aceptaría percentatges de recaptació d´una taxa pròpia
inferiors al 90%. Això el primer any (voluntaria), en els exercicis posteriors s´arriba a
més del 95% de cobrament dels tributs.
A eixa circumstància cal afegir el tema que en la taxa s´abona un cost molt important
despeses de gestió del propi Consorci i de gestió dels rebuts que arriba a proa del 20%
del total del cost que repercuteix en la taxa als veïns de la comarca.
Encara i tota així, els resultats anuals de les tres liquidacions consecutives del
Pressupost (2010 a 2012) en els que si que s´ha aplicat la taxa del Consorci, ens
demostren que s´obté anualment proa de 1,5 milions € de mitjana de “benefici”, com a
conseqüència del fet que es reconeixen drets (ingressos per la taxa) molt per dalt de les
obligacions (pagaments) que ha de fer el Consorci.
Això dona un marge important al Consorci per a rebaixar la taxa per al proper exercici
de 2014, comptant amb l´acumulació de “benefici” que donen el romanents aprovats.
Una proposta no excessivament “arriscada” ens portaria a propasar una rebaixa per al
proper exercici com a mínim del 10% per al proper any.
Es per això, que es proposen els següents acords:
PRIMER. Instar a la presidencia del Consorci perquè, a l´hora d´elaborar la proposta
de taxa per a l´exercici de 2014, procedisca a una rebaixa en el seu import no inferior
al 10%.
SEGON. Instar a la presidencia del Consorci perquè s´analitzen les causes de la
situació de les actuals elevades quantitats d´impagaments de la taxa, i de les mesures
tècniques i jurídiques que caldria establir per a reduir-les dintre dels paràmetres
habituals en la resta de taxes que recapten habitualment les Entitats Locals.
En el supòsit que s´arribe a la conclusió que no es posible millorar substancialment la
gestió de la taxa, amb augment dels percentatges de cobrament en voluntària, que es
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torne a la situació anterior a la creació del tribut del Consorci, fent que siguen els
respectius ajuntaments els que recapten dels seus veins, mitjançant la figura
tributaria que estimen oportuna.

El Ayuntamiento Pleno, sin debate previo y por unanimidad,
ACUERDA:
UNICO: Aprobar en todos los términos la propuesta de la resolución
presentada por el grupo socialista municipal, haciendo propios los
acuerdos que en ella se proponen.
8.4
PROPOSICIÓN SOBRE LAS BECAS DE LOS ESTUDIANTES.
El Sr, EVARISTO RIBES PRATS, portaveu del grup municipal socialista de
l´Ajuntament de SANT JOANET, a l´empar del que preveu l´article 116 de la Llei
8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana,
presenta esta proposta de resolució perquè s´incloga en l´orde del dia de la pròxima
cesio ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu debat i votació.
EXPOSICIO DE MOTIUS
Les decisions qu s´estan adoptant, tant pel Govern d´Espanya com pel Govern de la
Generalitat Valenciana, en l´actual situación de crisi económica profunda que estem
vivint, està generant una societat fracturada.
Les pitjors xifres dels països que participen en la cimera de Roma, Espanya és amb
diferencia el que pitjors xifres mostra: fins a abril, un total de 964.000 joves estaven
aturats al nostre país, amb una taxa d´atur del 56,4%.
Les xifres evidencien que un de cada quatre aturats menors de 25 anys a la zona
euros és español. A la Comunitat Valenciana tenim el 30% d´atur, el 18% de les
persones viuen en nivells de pobresa, i més de 118.000 families no reben cap tipus de
prestació.
Segons un estudi elaborat per les universitats de Jaen i València, este any, uns
35.000 estudiants han perdut la seua beca, com a conseqüència dels nous requisits
imposats pel ministre Wert per accedir-ne. Per esta via el Ministeria ha retallat 110
Milions d´euros. I el proper curs, el nombre d´estudiants que hauran perdut les ajudes
a l´estudi s´elevarà a 85.000, segons l´estudi citat. Així i en tan sols dos cursos
Espanya retrocedirà a unes taxes de cobertura en beques amb tan sols un 16%
d´estudiants becats, xifra similar a la que hi havia al curs 2003-2004. Esta
investigación assenyala que en només dos anys, Espanya retrocedirà a nivells
d´inversió de fa una década amb una retallada de més de 300 milions d´euros en
ajudes a l´estudi.
Una beca és per a compensar la desigualtat económica en l´accés a un dret, és una
forma de garantir que uns recursos més modestos no van a impedir a un jove poder
estudiar.
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Els socialistes denunciem que el PP estiga retrocedint vàries dècades creant una
educación universitaria per a rics per culpa de la desmesurada pujada de taxes que
ha suposat un gran sacrifici per a moltes families i la impossibilitat del pagament de
les mateixes per altres.
Amb el Govern del PSOE es va aconseguir que les beques foren un dret no subjecte a
la disponibilitat pressupostaria i que s´arribara al màxim històric en becaris i
quanties, fent així efectiva la necessària igualtat d´oportunitats.
Fa uns diez hem conegut l´esborrany de Reial Decret sobre beques que el Govern
d´Espanya pretén aprobar en el mes d´agost, en què es pretenen endurir els requisits
per a ser beneficiari d´una beca. Davant d´esta irresponsabilitat del Govern
d´Espanya, el nostre municipi no pot romandre aliè, i cal un pronunciament clar que
reclame al Govern d´Espanya i al Govern de la Generalitat Valenciana que respecten el
dret dels joves a accedir o romandre a la Universitat sense veure´s exclosos de la
mateixa per falta de recursos econòmics.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta
aprovació pel Ple els següents

per a la seua consideració i

ACORDS
1. Instar al Govern d´Espanya a que porte a terme una congelació de taxes
universitaries als imports fixats per al curs 2011-2012.
2. Instar al Govern d´Espanya a que rectifique els requisits establerts per a
l´obtenció de beques pel Reial Decret 1721/2007 pel qual s´estableix el règim
de les beques i ajudes a l´estudi als previs a l´aprovació del Reial Decret
100/2012, de 29 de juny.
3. Instar al Govern de la Generalitat Valenciana a què adopte les mesures
necessàries per a la cobertura dels preus públics de matrícula per a aquells
estudiants que, per la seua situación económica personal o familiar, no
puguen afrontar el pagament dels mateixos.

Abierto el debate,
Don Ricardo Zaragozá explica que está a favor de las becas pero con
el debido esfuerzo por parte de los estudiantes.
Don Rafael Calatayud, contesta que exigir una nota de 6,5 para
acceder a las becas es muy exagerado.
El Ayuntamiento Pleno por 5 votos a favor y
ACUERDA:

1 voto en contra,

UNICO: Aprobar en todos los términos la propuesta de la resolución
presentada por el grupo socialista municipal, haciendo propios los
acuerdos que en ella se proponen.
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8.5
PROPOSICIÓN CONTRA LA ELIMINACIÓN DE LAS AYUDAS PARA
EL SUBSIDIO DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS.
El sr. EVARISTO RIBES PRATS, portaveu del grup municipal socialista de
l´Ajuntament de SANT JOANET, a l´empar del que preveu l´article 116 de la Llei
8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana,
presenta esta proposta de resolució perquè s´incloga en l´orde del dia de la pròxima
cesio ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu debat i votació.
EXPOSICIO DE MOTIUS
El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l´estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat estableix que a partir de l´entrada en
vigor del mateix, queden suprimides les ajudes de subsidiació de préstecs, incloses les
que estiguen en tramitació i que no hagen estat objecte de concessió per part de la
comunitat autónoma.
La supressió afecta sobretot a les ajudes que contemplava l´art. 43 del Reial Decret
2066/2008, de 12 de desembre, sobre Pla Estatal d´Habitatge i Rehabilitació 20092012, segons el qual l´Estat subsidiava els préstecs convinguts als adquirents
d´habitatges protegits de nova construcción de règim especial i general, i als
adquirents d´habitatges usats, depenent les quanties dels nivells de renda, i per u
periode incial de cinc anys, que podía ser renovat per altres dos períodes d´igual
durada prèvia sol·licitud.
Ara, davant l´allargament i empitjorament de la crisis económica, són més necessàries
que mai mesures que garantisquen l´accés a l´habitatge i el dret constitucional a un
habitatge digne. L´eliminació d´estes ajudes pel Govern de Rajoy, suposarà més
dificultats per garantir el dret a l´habitatge a milers de ciutadans que es troben
actualmente aturats i en situación d´insolvència sobrevinguda.
Igual que altres normes, mitjançant les quals el PP està operant retalladles i ajustos,
el Reial decret llei 20/2012, amb la supressió de les ajudes a la subsidiació, en els
termes que disposa en el seu art. 35, no només dificultarà l´accés a l´habitatge dels
col·lectius mes necessitats, sinó que a més, arriba a les sol·licituds en tramitació i a
les futures peticions de renovació, que en ambdós casos serán denegades, el que
suposa la fallida de les legítimes expectatives de molts ciutadans que confiaven en
estes ajudes per fer front al pagament dels seus habitatges i els condueix a situacions
que, d´haver estat conegudes, no haurien estat en molts casos asumides.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta
aprovació pel Ple els següents

per a la seua consideració i

ACORDS
Únic. Instar el Govern d´Espanya perquè mitjançant el mateix tipus de norma,
derogue l´art. 35 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l´estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, de manera que es
restablisquen les ajudes de subsidiació de préstecs previstes en el Reial Decret
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2066/2008, de 12 de desembre, pel mateix período inicial de cinc anys, inclosa la previsió de
les dues renovacions fins al total de quinze, com estava regulat.

El Ayuntamiento Pleno por 4 votos a favor, y
ACUERDA:

2 abstensiones,

UNICO: Aprobar en todos los términos la propuesta de la resolución
presentada por el grupo socialista municipal, haciendo propios los
acuerdos que en ella se proponen.
8.6
PROPOSICION PARA SOLICITAR EL PAGO A LA GENERALITAT
VALENCIANA
El sr. EVARISTO RIBES PRATS, portaveu del grup municipal socialista de
l´Ajuntament de SANT JOANET, presenta al Ple municipal, la MOCIÓ següent:
La Conselleria de Presidència de la Generalitat, mitjançant Ordre 8/2012, de 21 de
març (publicada al DOCV de data 22/03/2012) convocà per a l´any 2012 una línia de
subvencions destinada al sosteniment de despeses corrents en els municipis i entitats
locals menors de la Comunitat Valenciana de menys de 20.000 habitants. La dotació
pressupostaria per a eixa ajuda va ser establerta inicialment en el Pressupost de la
Generalitat per al 2012 en un total de 3.067.310€.
Eixa línia d´ajudes als ajuntaments valencians de tamany menut i mitjà (menys de
20.000 habitants), estava articulada com a substitut del Fons de Cooperació
Municipal de la Comunitat Valenciana previst en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la
Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana i que, malgrat el fet de ser un
compromís adquirit l´any 1999 pel que en aquell moment era president de la
Generalitat, i estar previst en la llei actualmente vigent, continua encara a hores d´ara
sense crear-se.
Per Ordre 14/2012, de 28 de maig de la Conselleria de Presidència (publicada al
DOCV de data 04/06/2012) es va minorar en la meitat la partida pressupostaria
prevista per a l´ajuda comentada, deixant-la en 1.533.655€.
Com a conseqüència, i a la vista de les peticions formulades pels ajuntaments de
menys de 20.000 habitants, per resolución del conceller de Presidència de data
13/06/2012 (publicada al DOCV de data 26/06/2012) es van asignar les subvencions
als peticionaris, atorgant-se a l´Ajuntament de Sant Joanet una ajuda de 4.500€, en
concepte de despeses de subministrament elèctric, gas, combustible i material
d´oficina corresponents a l´exercici de 2012.
La Conselleria de Presidència de la Generalitat, mitjançant Ordre 17/2012, de 5 de
desembre (publicada al DOCV de data 20/12/2012) convocà per a l´any 2013 una
nova línia de subvencions destinada al sosteniment dels gastos corrents en els
municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, però limitant l´àmbit
dels posibles beneficiaris a aquells amb una población de menys de 3.000 habitants,
amb la qual cosa quedaren fora de la convocatoria els ajuntaments que tenen una
población entre 3.001 i 20.000 habitants. La dotació pressupostaria per a eixa ajuda
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va ser establerta en el Pressupost de la Generalitat per al 2013 en un total de
839.000€.
Per resolución del conceller de Presidència de data 11/04/2013 (publicada al DOCV
de data 17/04/2013) es va minorar en la meitat la partida pressupostària prevista per
a l´ajuda comentada, deixant-la en 589.000€.
La conseqüència ha sigut, per una part, que els ajuntaments que tenen una población
entre 3.001 i 20.000 habitants han quedat totalment fora la convocatoria de les
ajudes, i que els que tenen menys de 3.000 habitants han vist molt reduida l´aportació
de l´ajuda a rebre per part de la Generalitat.
A eixa situación cal sumar la no
que tenia establerta fins a
d´equipaments, senyalitzacions
Comunitat Valenciana de menys

convocatoria per a l´exercici 2013 de la línia d´ajudes
l´any 2012 la Generalitat per al finançament
i mobiliari urbà en municipis i ens locals de la
de 1.500 habitants.

La situación dels deutes pendents de la Generalitat amb els ajuntaments sols es pot
qualificar com de caòtica i insuportable. No sols no s´ha creat el tantes vegades
promés Fons de Cooperació Municipal, de carácter no finalista, i que ha sigut demant
per la FVMP, amb una dotació estimada en uns 350 milions d´€, sinó que s´han
pràcticament eliminat les ajudes que es donaven als ajuntaments valencians per als
seu funcionament ordinari, i, el que és més greu, s´adeuden quantitats enormes de
diners, que sols pel concepte d´obres fetes dintre de l´anomenat “Pla Confiança” están
al voltant de 2.000 milions d´€.
Per tot això, proposem al Ple de l´Ajuntament els següents ACORDS:
Primer.- Demanar a la Generalitat la convocatoria per a l´any 2013 una línia de
subvencions destinada al sosteniment de gastos corrents en els municipis i entitats
locals menors de la Comunitat Valenciana de menys de 20.000 habitants, amb una
dotació mínima igual que la dels darrers anys, de 1,5 milions d´€.
Segon.- Demanar a la Generalitat el compliment de la Llei, amb la creació del Fons de
Cooperació Municipal, de carácter no finalista amb una dotació anual de 350 milions
d´ €.
Tercer.- Notificar aquest acord al President de la Generalitat Valenciana, al Conseller
d´Hisenda i Administració Pública, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i
a la presidencia i grups polítics de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

El Ayuntamiento Pleno por 5 votos a favor, y
ACUERDA:

1 abstension,

UNICO: Aprobar en todos los términos la propuesta de la resolución
presentada por el grupo socialista municipal, haciendo propios los
acuerdos que en ella se proponen.
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8.7
PROPOSICIÓN SOBRE LA CONCESIÓN PROPIA DE AGUA DEL
XUQUER PARA LA RIBERA.
El sr. EVARISTO RIBES PRATS, portaveu del grup municipal socialista de
l´Ajuntament de SANT JOANET, presenta al Ple municipal, la MOCIÓ següent:
El passat dia 13 de maig el “Consejo del Agua de la Cuenca” del riu Xúquer va acordar
aprobar, amb el vot en contra del representant dels regants del riu Xúquer, el
document anomenat “Esquema de Temas Importantes” que recull la petició dels
regants del riu Vinalopó perquè es faça una nova pressa d´aigua del riu desde Cortes
de Pallás i s´elimine la limitació de 80 Hectòmetres cúbics anuals d´aigües sobrants
que te actualmente assignat el transvasament Xúquer- Vinalopó.
Eixe document, que fou també aprovat eixe mateix dia per l´anomenat “Comité de
Autoridades Competentes de la Demarcación Hidrográfica del Júcar” (integrat per
representants del govern central i autonòmics afectats), forma part de l´esborrany del
nou Pla Hidrològic de Conca del riu Xúquer que està redactant el Ministeri
d´Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
Desde de que l´any 2005 es va aprobar l´actual traçat del transvassament del riu
Xúquer des de la pressa en l´Assut de la Marquesa en el Terme de Cullera, i una
vegada conclogueren l´any 2010 les obres de conducció, les aigües transvasades han
esta a disposició dels usuaris del Vinalopó i han permés els seu ús per a la finalitat de
regadiu que ha sigut des del primer momento la inicialment prevista per a eixe
projecte.
Malgrat l´oposició frontal de molts ajuntaments, regants i entitats representatives de
la comarca a qualsevol canvi en el lloc de la pressa d´aigues per al transvasament i a
qualsevol increment dels límits màxims de cabal d´aigua que pot ser transvasada, el
govern del PP a la Generalitat porta anys manifestant-se a favor de la construcción
d´una nova pressa per al transvasament Xúquer-Vinalopó, tornant a obrir debat
tancat l´any 2005, ja siga en Antella o en Cortés de Pallás, sense que els representants
del mateix PP a la comarca de la La Ribera o la provincia mostren les més mínima
oposición.
El més greu de tot es que, mentre tot això passa, els governs central i autonòmic es
neguen a donar una reserva d´aigua propia per al consum humà de la comarca en el
repartiment d´aigua des del riu Xúquer, argumentant que no es poden incrementar les
demandes d´aigua ja previstes en l´actual Pla de Conca del riu, i els ciutadans de la
comarca de la Ribera que pateixen greus problemes de subministrament d´aigua
potable (per la contaminació dels aqüifers d´on han tingut que subministrar-se fins al
moment) han de negociar amb els regants de la comarca l´intercanvi de cabals d´aigua
de les seues concessions la qual cosa implica indemnitzacions econòmiques, que
poden supossar un greu increment en el cost final de l´aigua potable.
La proposta que ha fet el govern de la Generalitat als tretze ajuntaments dels
municipis necessitats urgentment ara d´aigua no contaminada (Albalat de la Ribera,
Algemesi, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí,
Polinyà, Riola i Sueca) ha sigut la constitució d´una Comunitat d´Usuaris amb els
regants, per la qual els regants intercanviaran part de l´aigua que tenen atribuïda en
les seues concessions del riu Xúquer per aigua dels aqüifers de les concessions que
tenen els pobles i podrán traure, en cas que ho necessiten, eixa aigua dels pous “de
sequera” que es va fer fa uns anys.
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L´intercanvi o cessió d´aigües entre usuaris, partint del fet que els titulars de la
concessió de les aigües del riu Xúquer serán sempre les comunitats de regants, no
garanteix que aquestes, en situación de necessitat (episodis de sequera que deixaren
sense cabals suficients l´aqüífer del que extrauen l´aigua dels “pous d´emergència”),
resolgueren unilateralment l´acord de cessió (tornant a disposar lliurement de la
dotació d´aigua de la concessió de la que són titulars del riu Xúquer) o fixen
condicions addicionals als acords actuals, sense que els ajuntaments afectats
poguessen impedir-ho.
També tal tenir en compte que el fet que les Comunitats de Regants de Xúquer (Sequia
Reial …) no abonen quantitat en concepte de cànon o tarifa l´ús d´aigua de regadiu a
l´Estat, i que vagen a cobrar (en concepte de “costos de substitució de recursos
superficials per subterranis) dels usuaris dels municipis de la comarca de la Ribera
0,02 €/m³ del cabal de les concessions que té assignat cada poble dels seus pous
actuals, més 0,05 m³ per l´aigua superficial del Xúquer utilitzada realment, fa que en
el cas dels municipis de la comarca per als quals s´ha previst l´obra (amb un consum
estimat de 30hm³/any), el cost total a abonar a les comunitats de regants podría
arribar a la quantitat de 2,1 milions d´€ a l´any.
En una situación “normal” les Comunitats percebran aquestes quantitats sense fer
cap despesa complementaria al que actualmente tenen. Només en els casos en què la
dotació d´aigua que tenen asignada ( uns 50 Hm³/any incloent els regants del Canal
Xúquer-Turia), amb la reducció dels 30 hm³ que es destinarà com a màxim l´ús de
subministrament d´aigua potable dels municipis de la Ribera, no siga suficient per a
les seues necessitats, es veuran obligats a posar en funcionament els pous, en cas
contrari els “ingresos” serán “nets” sense obligació de justificar la despesa real que
això els haja provocat com a contrapartida.
És un autèntic “negoci” per a les comunitats de regants que “venen” l´aigua que tenen
una concessió (per la qual ara no paguen res) als usuaris de la comarca per a l´ús
d´aigua potable.
De la mateixa manera, cal valorar el fet que les Comunitats d´Usuaris només están
previstes en la llei per al cas de “usuaris de l´aigua i altres béns del domini públic
hidràulic d´una mateixa pressa o concessió s´han de constituir en comunitats
d´usuaris” (art. 81) i per al cas de formalització de contractes de cessió de aigua entre
diversos usuaris per existir “massa d´aigua subterrània està en risc de no assolir un
bon estat quantitatiu o químic” (art. 56).
En canvi l´art. 89 de la Llei estableix que “1. L´atorgament de les concessions per a
proveïment a diverses poblacions estarà condicionat al fet que les corporacions locals
estiguen constituides a aquests efectes en mancomunitats, consorcis o altres entitats
semblants, d´acord amb la legislació per la qual es regeixin, o que totes reben l´aigua a
través d´una mateixa empresa concessionaria. 2. Amb independencia del seu estatut
jurídic, el consorci o comunitat de què es tracti elaborarà les ordenançes previstes en
l´art. 81”.
Segons l´esborrany del conveni de constitució de la Comunitat d´Usuaris que ha
proposat la Generalitat, l´Assemblea de la mateixa (el màxim òrgan de govern) prendrà
els seus acords per majoria, atenent al vot ponderat segons el volum d´aigua que
correspon a cada membre segons la concessió que tenen otorgada, amb la qual cosa
és evident que els ajuntaments quedaran en total minoría enfront de les Comunitats
de Regants.
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La “salvaguarda” que estableix respecte que es respectarà sempre “la paritat entre
usuaris d´abastament i usuaris de regadiu", a més de portar a una confusa
interpretació, en el millor dels casos només suposaria que un vot de les Comunitats de
Regants amb el suport d´un únic Ajuntament (per xicoteta que siga la seua concessió
en m³ i, per tant, el seu dret a vot a l´Assemblea) els portaría a tenir la majoria per
prendre qualsevol acord.
Això deixa realment “en mans” de les comunitats de regants totes les decisions
importants, com a futures modificacions de tarifes a pagar, règim d´usos d´aigües,
alteracions de les condicions de l´intercanvi.
A eixes qüestions, cal afegir el fet que si s´afirma per part de la Generalitat que el cost
d´explotació i manteniment de la infraestructura, juntament amb l´amortització de les
obres executades per la Generalitat no finançades amb fons europeus, suposarà un
cost estimat per als usuaris de 0,30€/m³, arribem a un cost total per als usuaris
d´uns 9 milions d´€ a l´any, xifra que es considera excesiva.
Mentre al Vinalopó es ressucita el seu projecte de l´any 2010 de qualificar com “aigua
mineral” la captació de la Comunitat de Regants de Villena i vendre-la a una
multinacional, deixant de regar amb eixa aigua prop de 200 hectàrees, i
simúltaneament reclament “aigua de qualitat” del transvassament del riu Xúquer,
considerant que l´aigua transvassada des de l´Assut de Marquessa no és adequada per
als usos que demanen, que ara incorporen usos de consum humà i terciaris als usos
agrícolas prevists inicialment en el Pla de Conca vigent.
La comarca de la Ribera no pot permetre que es transvase aigua del riu Xúquer, des
d´altres llocs ubicats en la part superior del riu. Al mateix temps, ha de quedar
garantida una concessió d´aigua del riu propia per al consum humà dels seus
ciutadans, que no depenga de detraure cabals deles concessions que actualmente
tenen assignats els regants de la comarca, ni els seus veïns poden suportar uns
augments exponencials del cost de l´aigua potable que reben motivats per la necessitat
d´indemnitzar als regants per la cessió de dotacions de les seues concessions. La
prioritat ha de ser el consum humà d´aigua per a les poblacions de la comarca per on
discorre el riu.
La situación és veu discriminatòria quan es posa de manifest que altres zones urbanes
molt més allunyades del riu Xúquer (área metropolitana de València, Sagunt,
Albacete…) tenen assignada una concessió o reserva d´aigua superficial del riu per al
subministrament d´aigua per a consum humà.
L´aigua que poden rebre els regants del Vinalopó des de la pressa de la Marquesa ha
sigut i és idònia per a les finalitats agrícolas per a les quals va ser planificada l´obra
del transvassament. El problema sorgeix per la intenció d´alguns interessats en donarli a eixes aigues transvasades altres finalitats, com el consum humà en les comarques
del sud del territorio valencià, i eixa demanda encara queda més en evidencia si la
comparem amb la situación que es pateix a la comarca de la Ribera.
Es per això que, el comité provincial acorda la següent resolución:
PRIMER.- Mostrar l´oposició a l´execució de qualsevol altra pressa en el riu Xúquer,
llevada de la ja existent en l´Assut de la Marquesa, destinada al transvasament
Xúquer-Vinalopo.
SEGON.- Manifestar que es considera que la pressa feta en l´Assut de la Marquesa en
el terme de Cullera per al transvassament Xúquer-Vinalopó, i les obres executades per
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a la conducció d´aigües des d´eixe punt a la conca del riu Vinalopó, suposen una
garantía de compliment dels objectius socials i ambientals assenyalats per la Unió
Europea i de les finalitats previstes pel transvasament: pal·liar la sobreexplotació dels
aqüifers de l´Alt Vinalopó amb el tancament de pous i, per tant, regar els conreus
agrícolas afectats.
TERCER.- Mostrar el rebuig frontal al document anomenat “Esquema de Temas
Importantes”, aprovat pel “Consejo del Agua de la Cuenca” del riu Xúquer, que forma
part de l´esborrany del nou Pla Hidrològic de Conca del riu Xúquer que està redactant
el Ministeri d´Agricultura, Pesca i Medi Ambient, en tant puga suposar un canvi en les
condicions establertes actualmente per al transvasament Xúquer-Vinalopo.
QUART.- Exigir al Ministeri d´Agricultura, Pesca i Medi Ambient que s´incloga en el
nou Pla Hidrològic de Conca del riu Xúquer una concessió d´aigua propia i gratuïta
per al subministrament d´aigua potable des del riu per a les poblacions de la comarca
de la Ribera de manera independent a les concessions otorgades a favor dels regants
de la comarca.
CINQUE.- Mostrar el rebuig a la actual proposta de constitució d´una Comunitat
d´Usuaris entre regants i municipis de la comarca de la Ribera, considerant que el que
cal és asignar una concessió propia d´aigua del riu Xúquer destinada al
subministrament d´aigua potable per al consum humà.

El Ayuntamiento Pleno por 4 votos a favor, y
ACUERDA:

2 abstensiones,

UNICO: Aprobar en todos los términos la propuesta de la resolución
presentada por el grupo socialista municipal, haciendo propios los
acuerdos que en ella se proponen.
-9INFORMACION SOBRE ASUNTOS DE INTERES MUNICIPAL
El Sr. Alcalde informa
sobre el último informe remitido por la
Conselleria de Sanidad, en el que se informa sobre la existencia de
plaguicidas en el Agua Potalbe y la necesidad de realizar inversiones
para filtrar el agua o buscar el suministro desde el pozo Mancomunado
de Manuel.
-10DECRETOS DE LA ALCALDIA
Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde
la última sesión ordinaria celebrada, que se comprenden desde el
decreto número 95 al 141 del ejercicio 2013, que a continuación se
relacionan:
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Descripción.
Cambio de nombre tasas ribera alta, 2 y Manuel 1A y1B
Devolución por baja recibo IVTM V5737ES
Licencia obra menor Juan Carlos Merin
Licencia obra menor Sabina Perez
Nominas junio
Datar IVTM V3180CU
Datar IVTM 4933BYW
Alta vado permanente
Convenio bombillas leds
Licencia obra menor Yves Perez
Devolución por baja recibo IVTM 6693FGZ
Aplazamiento y fraccionamiento IVTM Leonardo Morales
Primera Certificación “Mobiliario urbano, polideportivo municipal y
alumbrado público” PPOS 2013
Dec PEEAP Sice
Dec devolución IVTM V9127FS
Lic obra menor Milagros Perez
Lic obra menor condicionantes Arinsa SL
Dec cambio de nombre tasas pol 1 par 123
Dec cambio de nombre tasas c/ Sant Josep, 9-B
Dec aprobación dietas Sr Alcalde
Dec compensación tributos Eugelec SL
Dec compensación tributos JB Publicitat
Dec datar y liquidar c/ Constitució, 17-I
Lic obra menor Miguel Angel Esparza
Contrato limpiadora mes de agosto
Devolucion curso natacion julio
Delegacion acalde
Dec Nominas Julio
Dec EZOINT 2013
Dec Aprobación Dias Festivos
Aprob. Contrato menor PPOS 2012-2013
Dec anticipo Federico Negre
Dec compensación Eugelec
Dec devolución parte tasa basura Julio Franco
Dec devolución curso aquagym Vicenta
Dec compensación Vanesa Fayos
Dec baja tasa agua potable Eugenio Garcia
Dec Aprob Certif 1 Sector 3 Industrial
Resolución prorroga aedl
Dec programa hotelero 3ª baremació
Dec lic urbca Pura Richart – condicionantes
Devolucion Aval Arinsa
Dec Convenio Menjar a Casa
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Aprobacion proyecto PCR 2013
Aprobación 2ª Certificación Buildings Sector 3
Aprobación 1ª Certificación Elecmase Sector 3
Dec aprobación dietas alcaldía
-11-

DESPACHO EXTRAORDINARIO
No se formulan.
-12RUEGOS Y PREGUNTAS
Doña Elena Beltran, traslada el malestar de los vecinos del la
Calle Mestre Víctor Terol por la baja intensida lumínica.
El Sr. Alcalde contesta que es cononcedor del problema y que se
están tomando las medidas oportunas para solucionarlo.
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión a las
21:40 horas. Extendiéndose por mí, el Secretario, la presente acta
autorizada con mi firma y el visto bueno del señor Alcalde. De todo lo
cual. DOY FE,
VISTO BUENO. EL ALCALDE
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