Ajuntament de Sant Joanet
SESIÓ ORDINARIA DEL
PLENO DE LA CORPORACIÓ
Celebrada el dia 03 de maig de 2016, al Saló d’Actes de la Casa
Consistorial, començant a las 19.30 hores.
LISTA D’ASSISTENTS:
Sr. Alcalde: En EVARISTO RIBES PRATS
Sr. Regidor: En SANTIAGO MANUEL ENGUIDANOS EXPOSITO
Sra. Regidora: Na MARIA DOLORES MIÑANA ESPARZA
Sr. Regidor: En JUAN GIRON ROMERO
Sr. Regidor: En VICENTE MICO LANCERO
NO ASSISTEIXEN:
Sra. Regidora: Na ELISA TOMÀS SALA
Sra. Regidora: Na ELENA BELTRAN PRATS
Actua com a Secretari EDUARDO BALGUER PALLAS.
-1APROBACIÓ DE L’ACTA DE LA SESIÓ ANTERIOR CELEBRADA EL
DIA 01 DE DESEMBRE DE 2015.
No havent esmenes ni propostes de rectificació van ser aprovada,
per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió de data 01 de desembre
de 2016, que havia sigut lliurada juntament amb la convocatòria de la
qual ara se celebra.
-2ADHESIO A LA SOL·LICITUD DE IES PERE ESPLUGUES DE LA
POBLA LLARGA, D’IMPLANTACIÓ D’ESTUDIS DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL DE GRAU MITJA I SUBSTITU, PER AL PERÍODE
2016-2020.
Vista la proposta presentada per l’IES PERE ESPLUGUES de la
Pobla Llarga en la que es posa de manifest la necessitat d’implantació
d’estudis de Formació Professional, del següent tenor literal:
-Cicle Formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de Tècnic en Vídeo
Disc-joquei i so.
-Cicle Formatiu de Grau Superior d’Eficiència Energètica i Energia Solar
Tèrmica.
-Cicle Formatiu de Grau Superior d’Energies Renovables.
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Segons el informe presentat en resumen,
distints motius:

esta necessitat es basa en

Taxa elevada d’atur registrada, i a mes hi ha una també elevada taxa
d’abandonament prematur dels estudis de la població adscrita al IES PERE
D’ESPLUGUES.
A mes pot ajudar a establir les bases que a mitjà i llarg termini, podrien
permetre el sorgiment d’altres sectors econòmics i laborals. Aquesta tesi es pot
abordar des de dues perspectives diferents:
-La creació d’uns estudis de formació professional vinculats a un
determinat sector productiu consolidat o emergent, de forma que permeta
generar les sinèrgies més adequades per incrementar la taxa d’activitat i, amb
ella l’ocupació i la dinamització econòmica d’eixe sector productiu.
-Establir les bases que han de permetre la generació d’un nou sector
productiu en una determinada zona, i amb ell i de forma progressiva, el
sorgiment de noves expectatives laborals.
L’estructura modular dels estudis d’FP permet a tota la població major de
16 anys que complisca amb els requisits d’accés al estudis que, d’una forma
progressiva, puga avançar en un determinat itinerari de FP.
En conclusió:
El cicle Formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de Tècnic en Vçideo
Disc-joquei i So, complirà amb totes les premisses prefixades en l’informe
presentat.
-Els seus estudis es troben completament dins del paradigma digital.
-No es requereixen grans infraestructures ni inversions per poder
implantar els seus estudis a l’IES Pere d’Esplugues.
-Els futurs professionals formats en aquest estudis no els requereixen
tampoc grans inversions per poder iniciar una activitat empresarial i
emprenedores en els sectors productius de servies vinculats.
-El sector dels audiovisuals en base a internet son tot un nou sector
econòmic en plena transformació i amb grans possibilitats per poder-se
implantar de forma progressiva a la zona, a mesura que els nou s titulats
anaren establint les seues pròpies iniciatives empresarials i emprenedores.
-No hi ha una oferta formativa similar en tota la zona.
Un dels altres aspectes de gran importància actualment són els grans
problemes i reptes mediambientals que les societats industrial.
El canvi climàtic i la seua reversió siga el principal repte que, sense
defugir ni un minut, les societats mundials hem d’afrontar en aquets segle.
Per tot el que s’ha plantejat la implementació d’uns estudis de Formació
Professional relacionats amb la gestió energètica, els aprofitaments energètics
renovables, l’optimització dels recursos energètics, serien una aposta
estratègica clara per la zona on s’ubicaren aquests estudis.
Amb aquesta línia de raonament el Cicle Formatiu de Grau Superior
d’Eficiència i Energia Solar Tèrmica, axí com el d’Energies Renovables, serien
els més indicats.
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Sotmès a votació
UNANIMITAT, acorda:

la

proposta,

l’Ajuntament

en

ple,

per

Primer.- Adherir-se a la proposta presentada per l’IES PERE
D’ESPLUGUES DE LA POBLA LLARGA per a la implantació d’estudis de
Formació professional de Grau Mitja o Superior:
-Cicle Formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de Tècnic en
Vídeo Disc-joquei i so.
-Cicle Formatiu de Grau Superior d’Eficiència Energètica i
Energia Solar Tèrmica.
-Cicle Formatiu de Grau Superior d’Energies Renovables.
Segon.- Delegar en el sr Alcalde per a la signatura de quants
documents siguen necessaris.
Tercer.- Donar compte a l’IES PERE D’ESPLUCGUES per als seu
coneixement i efectes oportuns.
-3PROPOSTA DE NOMENAMET DE JUTGE DE PAU TIUTLAR I
SUBSTITU, PER AL PERIODE 2016-2020.
Tenint present el fet que en el mes de febrer de 2016 quedaran vacant
els càrrecs de Jutge de Paz, titular i substitut, així com la convocatòria
al fet que es refereixen els articles 101.1 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1
de juliol, del Poder Judicial i articles 4 i 5 del Reglament 3/1995, de 7
de juny, dels Jutges de Paz.
Vist que el 25 de febrer de 2016 es remitent al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament de Sant Joanet (Seu electrònica) Bàndol del Sr. Alcalde pel
qual s'obri període de presentació d'instàncies per a cobrir els càrrecs de
Jutge de Paz, titular i substitut, en el Municipi de SANT JOANET. Sent
exposat el Bàndol en el tauló del Jutjat des del 26 de febrer al 14 de
març de 2016 i en el tauló municipal (seu electrònica), (article 5
Reglament 3/1995, de 2 de juny, dels Jutges de Paz).
Havent donat compte dels candidats a la plaça, per ordre de presentació
de les sol·licituds, que són els següents:
Na Maria Jose Barber Pastor, Jutge de Pau titular i Jutge de Pau
Sustitut.
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En José Ismael Mico Garrigues, Jutge de Pau titular i Jutge de
substitut.
Na Mercedes Armengol Mongort, Jutge de Pau titular i Jutge de
Sustitut.
Em Pascual Armengol Mongort, Jutge de Pau titular i Jutge de
substitut.
Na. Gracia María Romero Ordiñaga, Jutge de Pau titular i Jutge de
substitut.

Pau
Pau
Pau
Pau

Havent donat compte que els candidats declaren en els seus escrits que
no concorre en ells causa alguna d'incapacitat i d'incompatibilitat.
Vistes les sol·licituds presentades dins de termini, conforme als articles
22.2 p) i article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, article 101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de
juliol, del Poder Judicial, article 4 i article 6 del Reglament 3/1995, de 7
de juny, dels Jutges de Paz,
Realitzada votació ordinària, la mateixa obté el següent resultat:
Candidats
Gracia María Romero Ordiñaga
Pascual Armengol Mongort
Mercedes Armengol Mongort
Maria Jose Barber Pastor
Jose Ismael Mico Garrigues

Vots
per
a Vots per a Jutge
Jutge de Pau de Pau suplent
Titular
0
1
0
0
0
0
0
0
4
0

L'Ajuntament Ple per unanimitat acorda:
PRIMER. Proposar el nomenament de En Jose Ismael Garrigues Mico ,
amb DNI n.º 20.778.460F, domiciliat en C/ Luis Meliana, 30, com a
Jutge de Pau titular i a Na Gracia Maria Romero Ordiñaga, amb DNI n.º
20.824.637T, domiciliat en Plaça Major, 7, com a Jutge de Paz
substitut.
SEGUNDO. Donar trasllat del present Acord al Jutge Degà del Partit
Judicial d'Alzira, que ho elevarà a la Sala de Govern (article 101.3 de la
Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Paz).
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DONAR COMPTE DE
L’EXERCICI 2015.

LA

-4LIQUIDACIÓ

DEL

PRESSUPOST

DE

Es dona compte de la resolució d’Alcaldia número 29 de data 15
de març de 2016 que a continuació es transcriu:
Atès que, en data 02 de març de 2016, es va incoar procediment per aprovar la liquidació del
Pressupost de l'exercici 2015.
Atès que, en data , es va emetre informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària i de la regla de despesa.
Atès que, en data , es va emetre informe d'Intervenció, de conformitat amb l'article 191.3 del
Text refós de la llei de les hisendes locals.
De conformitat amb l'article 191.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 90.1 del Reial decret
500/1990, sobre matèria pressupostària.

RESOLC

PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost General de exercici 2015.
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015
PRESSUPOST DE DESPESES
— Crèdits inicials: 388.387,00 euros.
— Modificacions de crèdits: 461.527,17 euros.
— Crèdits definitius: 849.908,17 euros.
— Obligacions reconegudes netes: 560.526,73 euros
— Pagaments reconeguts nets: 556.926,73 euros.
— Romanents de crèdit compromesos: 101.786,98 euros.
— Romanents de crèdit no compromesos: 187.594,46 euros.
— Romanents de crèdit totals: 289.381,44 euros.
TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSPOST DE DESPESES: 187.594,46 euros.
PRESSUPOST D’INGRESSOS
— Previsions inicials: 388.387,00 euros.
— Modificació de les previsions: 461.521,17 euros.
— Previsions definitives: 849.908,17 euros.
— Drets reconeguts: 601.384,12euros.
— Drets anul·lats: 1.949,77 euros.
— Drets cancel·lats: 2.046,12 euros.
— Drets reconeguts nets: 597.388,23 euros
— Recaptació neta: 536.755,50 euros.
TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: -158.000,66 euros.
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RESULTAT PRESSUPOSTARI
— Drets reconeguts nets: 597.388,23 euros.
— Obligacions reconegudes netes: 560.526,73 euros.

I.

TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI: ....................................

36.861,50 euros.

3.Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per
a despeses generals

.......................................................................

0,00 euros

4.Desviació de finançament negativa del exercici .......................................

45.502,43 euros

5.Desviacions de finançament positiva del exercici .......................................

23.412,02 euros

II.

TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5) ...........................................................

RESULTAT PRESSUPUESTARI AJUSTAT (I+II) ..........................................

22.090,41 euros
58.951,91 euros

ROMANENT DE TRESORERIA

1. Fons líquids: .....................................................153.538,33 euros
2. Drets Pendents de cobro:.................................175.648,04 euros
3. Obligacions pendents de pagament: .................65.843.51 euros
4.

Partides pendents d’aplicació:........................... 2.022,15 euros

I.

Romanent de tresoreria total (1+2-3+4): ..........265.365,01 euros

II. Saldos de difícil cobrament .................................................. 62.242,50 euros
III. Excés de finançament afectada ............................................101.786,98 euros
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)... 101.335,53 euros.

SEGON. Comunicar al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri, d'acord amb
el que estableixen els articles 193.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20
d'abril.

TERCER. Ordenar la remissió de còpia d'aquesta liquidació als òrgans competents, tant de la
Delegació d'Hisenda com de la Comunitat Autònoma, i això abans de que s'acabi el mes de maç
de l'exercici següent al que correspongui.

El Ajuntament Ple, queda assabentat
referencia a tots els efectes procedents.

de la Resolució de
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-5DONAR COMPTE DE LA RECAPTACIÓ DE L’EXERCICI 2016.
Vista la relació de valors rebuts al 31 de desembre de 2015, així com
l'Informe de Gestió Recaptatòria que presenta la Tresorera Municipal i
que s'eleva a la seua aprovació per l'Ajuntament Ple.
Observat que en ella s'ha atès als principis rectors de procediment
cobratorio continguts en el Reglament General de Recaptació i altres
disposicions legals aplicables.
Observats els càrrecs inicials, les seues modificacions, la recaptació
líquida recaiguda, les baixes propostes i els valors pendents de
cobrament.
L'Ajuntament Ple, per unanimitat i sense debat previ, va adoptar els
SEGÜENTS ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el compte de la gestió recaptatòria del pressupost
ordinari corresponent a l'exercici 2015 proposta per la Tresorera
Municipal.
SEGON.- Datar aquells valors proposats per la Tresorera Municipal per
a la seua baixa.
TERCER.- Ordenar la incoació de procediment de constrenyiment en via
executiva envers aquells valors pendents de cobrament a 31 de
desembre de 2015.
-6APROVACIÓ INICIAL DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2015.
L’Ajuntament ple reunit en Comissió Especial de Comptes, en el Saló
de Sessions de la Casa Consistorial.
Considerant que l’objecte de la reunió de la Comissió Especial de
Comptes és el de procedir a l’examen del Compte General del
pressupost d’aquesta entitat, corresponent a l’exercici econòmic de
2016, en compliment de l’establert en l’article 116 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i en l’article 212 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Considerant que, format i informat el citat Compte General, per la
Intervenció municipal, han estat comprovats els llibres, documents i
justificants oportuns, així com tota la documentació annexa i exigida
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per la vigent legislació, la Comissió Especial, per Unanimitat
ACORDA
PRIMER. Informar favorablement el Compte General del municipi de
l’exercici 2016, que ha quedat complidament justificat, i que està
integrat pels següents documents:
a) El balanç.
b) El compte del resultat econòmic-patrimonial.
c) L’estat de liquidació del pressupost.
d) La memòria.
e)Actes d’arqueig de les existències en caixa referides a fi d’exercici.
f) Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en
aquestes a favor de l’entitat local referits a fi d’exercici i agrupats per
nom o raó social de l’entitat bancària.
SEGON. Ordenar que el referit compte, així com el propi informe emès
per aquesta Comissió, siguin exposats al públic, per termini de quinze
dies, a fi que durant aquest termini i vuit més, els qui s’estimin
interessats puguin presentar les reclamacions, objeccions o
observacions que creguin convenients, les quals, en cas de presentarse, hauran de ser examinades per aquesta Comissió, prèvia pràctica de
les comprovacions que s’estimin com a necessàries, per a l’emissió de
nou informe, que serà elevat, juntament amb les objeccions,
reclamacions o observacions formulades, a consideració plenària
definitiva.
-7DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ TRANSMESA AL MINISTERI
D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PUBLIQUES DEL TERCER I
QUART TRIMESTRE 2015 I DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016.
Es dona compte de la informació e informes transmesos al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Publiques relatius al Seguiment del Pla
d’Ajust i la Informació Trimestral, corresponent al tercer i quart
trimestre 2015 i primer del corrent.
El dia 8 d’octubre de 2015, el 22 de gener i 05 d’abril de 2016, es va
remetre el Període mig de Pagament, del Tercer i quart trimestre de
2015 i el 1er. Trimestre de 2016 respectivament, calculat de conformitat
amb l’establert en la Disposició Transitòria única del Reial Decret
635/2015, de 25 de juliol, sent les dades:
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TERCER TRIMESTRE 2015
Ràtio d’operacions pagades: 34.00
Import de pagaments realitzats: 102.041,80 euros
Ràtio d’operacions pendents: -11.51
Import de pagaments pendents. 14.585,14 euros
PMP de l’Entitat: 28.31 dies.
QUART TRIMESTRE 2015
Ràtio d’operacions pagades: -2.65
Import de pagaments realitzats: 46.940,24 euros
Ràtio d’operacions pendents: -4.68
Import de pagaments pendents: 781.39 euros
PMP de l’Entitat: -2.68 dies.
PRIMER TRIMESTRE 2016
Ràtio d’operacions pagades: -16.15
Import de pagaments realitzats: 44.037,06 euros
Ràtio d’operacions pendents: 4,57
Import de pagaments pendents: 28.388,77 euros
PMP de l’Entitat: -8.03 dies
L’Ajuntament Ple queda assabentat dels Informes de referencia a tots
els efectes procedents.

-8PROPOSISICIONS:
-8.1SOBRE EL PROCÉS DE REVERSIÓ A LA SANITAT PÚBLICA DE
L’ACTUAL CONCESSIO ADMINISTRATIVA DE L’EMPRESA UTE
RIBERA-SALUT
Vista la moció presentada per En Evaristo Ribes Prats en nom i
representació del Grup Municipal Socialista, que a continuació es
transcriu:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Conscients de la complexitat que entranya el procés de reversió a la sanitat pública
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de l’actual concessió administrativa que te la empresa UTE Ribera –Salut, actual
gestora en monopoli de la sanitat al Departament de la Ribera.
Igualment sabem que la conselleria i el PSPV-PSOE, com no pot ser d’un altra forma,
ha reiterat , i s’ha compromès públicament en que la reversió serà un fet al termini
de la concessió en abril de 2018, una reversió no exempta d’entrebancs normatius i
legislatius.
Al departament sanitari de la Ribera, que fins l’any 2000, era gestionat directament
per la sanitat pública, en 16 anys de gestió de la empresa privada s’ ha empobrit la
plantilla sanitària pública fins a convertir-la en residual, xifrant-se actualment en poc
menys de 350 treballadors de totes les categories d’un total d’aproximadament d’unes
2000 persones. Una situació donada per la desídia de l’anterior govern de la
Generalitat i l’absorció integra per part de la UTE, de la gestió de recursos humans,
tant del personal laboral com el de la conselleria.
En l’actual circumstància, tenint en compte que la plantilla de personal sanitari de la
conselleria, pot ser que en dos anys que resten per ficar fi a la concessió es quede
aproximadament en menys del 10 % de treballadors, ja que no hi hagut recanvi
generacional: 16 anys sense oferta pública d’ocupació, ni possibilitat de trasllats, ni
borsa de treball públic, ni oposicions.
Tenint en compte igualment que en l’horitzó de poc menys de 2 anys que resten per
a donar fi a l’experiment del Partit Popular la reversió te que ser tranquil·la donant
continuïtat a l’atenció sanitària.
Nosaltres entenem que cal preparar-se amb antelació i proposa que per a facilitar
tots els tràmits de la reversió en matèria de personal i ficar-se a poc a poc en les
mateixes situacions que la resta de Departaments, independentment del que s’acorde
amb la plantilla UTE-Ribera Salut.
És per això, que es proposen al ple els següents ACORDS:
1. Que a partir d’ara no s’amortitze cap lloc de treball públic que dificulte més si
cap la recuperació de la plantilla sanitària de la conselleria.
2. Que s’obriga una borsa de treball que done resposta a la demanda de
professionals de la salut en les mateixes condicions que la resta de
Departaments.
3. Que en la propera oferta pública de la conselleria de sanitat es contemplen les
vacants que puguen originar-se en el nostre Departament sanitari.
4. Que les vacants resultants s’oferten públicament en condicions d’igualtat de
capacitat mèrit i oportunitat.
Traslladar este acord als portaveus dels grups polítics de les Corts Valencianes, a la
Cons

L’ajuntament Ple per UNANIMITAT, ACORDA:
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UNICO: Aprovar en tots els termes la proposta de la moció presentada,
fent propis els acords que en ella es proposen.
-8.2.DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
Vista la moció presentada per En Evaristo Ribes Prats en nom i
representació del Grup Municipal Socialista, que a continuació es
transcriu
E X P OS I C I Ó D E M O T I U S
Des que al desembre de 1977 l'Assemblea General de les Nacions Unides adoptarà
la resolució de proclamar el dia 8 de març com a dia Internacional de la Dona, com
a homenatge a una multitud de dones que van lluitar per a aconseguir pas a pas
una igualtat amb l'home en tots els àmbits socials, sobretot en el laboral, es
commemora aqueix dia, la lluita pels drets de les dones i reivindicant la igualtat
entre homes i dones.
Fins al moment s'han donat passos de gegant per a la consecució de l'objecte
d'aquesta reivindicació, però no és menys cert que es continuen produint
situacions de flagrant desigualtat en tots els àmbits socials, sobretot en el laboral,
on les dones tenen molts més problemes que els homes per a trobar un lloc de
treball i on els salaris són sensiblement més baixos pel fet de ser dona. També és
impossible oblidar les aborronadores xifres de dones víctimes de la violència de
gènere.
És per açò que la Federació Valenciana de Municipis com a entitat que agrupa a
tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, i en aquests als hòmens i dones
dels seus municipis, des del consens de tots els grups polítics, considera necessari
en aquest dia,
M A N I F E S TA R
1. Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona, promovent
esdeveniments dirigits a reforçar el principi d'igualtat entre dones i homes.
2. El compromís de tots i totes en el treball comú per a evitar tot tipus de
desigualtat a través de les Institucions que representem, començant per la total
incorporació de la dona en els càrrecs de responsabilitat política i social per a
garantir una actuació conjunta des de dins de les nostres organitzacions.
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3. Apostem per una solució integral, per a l'eliminació definitiva de la violència de
gènere, tant a través de la prevenció com de la lluita contra la violència exercida
cap a les dones. Creiem necessari habilitar tots els instruments legals
pertinents per a la total eradicació d'aquesta xacra social, així com la creació de
fòrums de participació on s'aposte per una actuació conjunta de les Institucions
i la societat civil per a concretar mesures d'actuació que faciliten la coordinació
d'actuacions.
4. Considerem que el dret a la igualtat ha d'inculcar-se des de la infància, sent
aquesta l'única forma d'aconseguir que en un futur els homes i dones
convisquen d'una manera igualitària i solidària, per la qual cosa és necessari
potenciar la coeducació en l'escola a través de tot el nostre sistema educatiu.
5. Que és imprescindible que la dona compte amb tots els mitjans per a la seua
consolidació en el món laboral a través de mesures positives des de totes les
Institucions, com són els Plans d'Igualtat i en particular des de les nostres
Corporacions Locals per a aconseguir una major conciliació amb la vida familiar
entre homes i dones.
6. Els Ajuntaments com a administracions més pròximes a tots els ciutadans i
ciutadanes ens comprometem a realitzar el màxim esforç per a contribuir al
desenvolupament d'una forma pròxima i quotidiana, de tots els plans i
programes que ens conduïsquen a l'enfortiment d'una societat igualitària i
sense discriminacions.

L’ajuntament Ple per UNANIMITAT, ACORDA:
UNICO: Aprovar en tots els termes la proposta de la moció presentada,
fent propis els acords que en ella es proposen.
-8.3SOBRE RESCAT DE LA CONCESSIO DE LA AP-7
Vista la moció presentada per En Evaristo Ribes Prats en nom i
representació del Grup Municipal Socialista, que a continuació es
transcriu
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'autopista del Mediterrani o AP-7 és un eix que comunica tota la costa mediterrània
des de la frontera amb França fins a Algesires. Els trams Tarragona-València i
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València-Alacant, la concessió dels quals correspon a Abertis (abans AUMAR), tenen
com a data final prevista de la concessió el 31/12/2019, i el govern ja ha anunciat, no
confirmat, que no tenen previst renovar-la. Aquesta important via de comunicació
discorre, en els seus trams Tarragona-València i València-Alacant, seguint un
recorregut paral·lel a dues carreteres nacionals (N340 i N332) que, de vegades,
travessen importants nuclis de població i que suporten una elevada densitat de trànsit
de vehicles. Com a conseqüència d'açò s'incrementa la freqüència d'accidents en
aquestes vies (recordem que, segons un estudi realitzat per RACE en 2006, en la N340 es troba el tram de carretera més perillós d'Espanya) i es generen nombroses
molèsties als veïns i veïnes d'aquestes poblacions. En canvi, des de l'inici de la crisi,
els esmentats trams de l'AP-7 han experimentat una notable reducció de la intensitat
de trànsit.
Per tot això, presentem per a la seua aprovació la següent proposta d'acord:
PRIMER. Sumar-se a la reivindicació de les federacions i associacions que formen la
Confederació d'Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) i
demanar al Govern de l'Estat Espanyol que garantisca el rescat general de la
concessió de l'AP-7 en la data prevista per a la seua extinció (2019), sense pròrroga
possible, de manera que es corregisca la discriminació negativa, que pateixen les
comunicacions en el nostre territori.
SEGON. Instar el Govern de l'Estat Espanyol a rescatar aquells trams de l'AP-7 la
liberalització dels quals és una necessitat immediata (especialment en l'Alt Maestrat,
la Safor i la Marina) donada l'elevada intensitat de trànsit i l'alta sinistralitat de les
carreteres nacionals que discorren paral·leles a aquesta autopista per les comarques
abans anomenades o que travessen poblacions on no s'ha realitzat el desdoblament de
la carretera nacional, de manera que es puguen reduir les xifres de sinistralitat i
alarmant mortalitat d'aquestes vies.
TERCER. Comunicar l'acord a la Confederació d'Associacions de Veïns de la
Comunitat Valenciana (CAVE-COVA),

L’ajuntament Ple per UNANIMITAT, ACORDA:
UNIC: Aprovar en tots els termes la proposta de la moció presentada,
fent propis els acords que en ella es proposen.
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-8.4CONTRA LA CORRUPCIO
Vista la moció presentada per En Evaristo Ribes Prats en nom i
representació del Grup Municipal Socialista, que a continuació es
transcriu
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, institució municipalista de la
Comunitat Valenciana, davant els casos de corrupció política que estan colpejant la
vida pública i la imatge dels càrrecs electes que representem, demanda la unitat del
municipalisme valencià en contra de la Corrupció.
La corrupció suposa una amenaça per a l'estabilitat i seguretat de la societat
valenciana, perjudica les institucions i els valors de la democràcia, l'ètica i compromet
el desenvolupament dels nostres pobles. És una xacra que afecta molt negativament
davant la incomprensible realitat dels quals roben els diners de tots, enfront dels
quals estan patint els efectes d'una crisi devastadora.
Les institucions hem de promoure i fomentar el rebuig a la corrupció, és la nostra
obligació, som servidors públics que hem de vetlar per una gestió pública responsable
i d'equitat sotmesa a la Llei. També, és la nostra responsabilitat, fomentar la cultura
dels valors socials, ètics i democràtics, apartant el model de societat que ha alimentat
el mètode del pelotazo econòmic i en conseqüència, potenciar els sistemes de control
de mitjans policials, judicials, així com dels organismes encarregats de la vigilància i
inspecció de la gestió pública.
La FVMP representa a 542 Alcaldes i a 5.782 Regidors, càrrecs electes locals, que
treballen i presten els seus serveis amb dedicació i honestedat, en el seu compromís
per millorar la vida dels seus veïns i veïnes des d'una vocació de servidors públics.
Una gran majoria són de petits municipis, sense retribució econòmica, però amb
moltes ganes de treballar pel seu poble. No obstant açò, la conducta delictiva d'Uns,
suposa un atropellament al bon fer públic dels altres, la immensa majoria.
Les últimes notícies de corrupció afecten d'una manera molt negativa a la legitimitat
de les nostres institucions, perquè a més de la sinvergonzonería , es demostra que han
fallat els mecanismes de control dels partits i de les institucions. És el moment, no
podem esperar, hem d'actuar, els Ajuntaments som responsables de configurar una
Administració íntegra, intaxable i honrada.
Per tot açò, presentem per a la seua aprovació la següent proposta d'acord:
I. Exigir l'obligació de reposar els diners públics dels ciutadans, per aquells que han
comès el delicte.
II. Exigir l'actuació immediata i pública, per part de les formacions polítiques, per a la
separació de responsabilitats i/o representació dels corruptes.
III. Exigir la retirada dels honors públics a les persones corruptes, en totes les seues
modalitats (plaques commemoratives, places, estàtues, condecoracions, etc) instant a
les entitats ciutadanes al recolze en aquestes accions.
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IV. Exigir el compliment rigorós de la Llei en els mecanismes de control en la gestió de
les Administracions Públiques.
V. Rebutjar la corrupció en totes les seues formes i lluitar contra aquesta en tots els
àmbits de la vida pública, promovent la qualitat de la democràcia, presidida per l'ètica
i la dignitat.
VI. Defensar el nom de la Societat Valenciana, treballadora, honesta, i lamentar
profundament l'estafa econòmica i moral a la qual els corruptes ens han sotmès.

L’ajuntament Ple per UNANIMITAT, ACORDA:
UNIC: Aprovar en tots els termes la proposta de la moció presentada,
fent propis els acords que en ella es proposen.
-8.5SOBRE CENTRE DE GESTIO DE RESIDUS BIOSANITARIS I DE
TRANSFERENCIA DE RESIDUS PERILLOSOS I NO PERILLOSOS AL
MUNCIPI DE GUADASSUAR.
Vist l’escrit presentat per l’Ajuntament d’Alzira relatiu al acord pres en
sessió de 21 d’octubre de 2015 en referencia a la Moció presentada per
els portaveus del grups polítics municipals Compromís, POSE I EUPV,
MOCIO SOBRE EL CENTRE DE GESTIO DE RESIDUOS BIOSANITARIS
I DE TRANSSFERENCIA DE RESIDUOS PERILLOSOS I NO
PERILLOSOS AL MUNICIPI DE GUADASSUAR, que es transcriu
literalment:
El passat 22 de setembre aparegué publicat al Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana
la informació Pública de la sol·licitud de l'autorització ambiental integrada d'un centre
de gestió de residus biosanitaris i de transferència de residus perillosos i no perillosos
al municipi de Guadassuar.
La sol·licitud presentada per l'empresa TMA Grupo Sánchez de San Cugat de Vallés,
tracta del projecte de posar en funcionament en el Polígon industrial La Garrofera de
Guadassuar una Planta de Tractament de Residus Biosanitaris i Transport i
Emmagatzemament de Residus Perillosos. Té com objecte sol·licitar l'Autorització per
desenvolupar les activitats següents:
- Gestió de Residus Sanitaris del Grup III, transferència de residus sanitaris del Grup
IV citotòxics i citostàtics, i altres residus perillosos.
En la pròpia memòria tècnica es defineixen aquests productes:
GRUP III
Son residus especials que requereixen la adopció de mesures de prevenció en la
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recollida, l'emmagatzematge, el transport, el tractament i disposició dels
desaprofitaments, tant dins corno fóra del centre generador, ja que poden generar un
risc per a la salut laboral i publica.
Aquests residus son la sang i hemoderivats en forma líquida, agulles i material punxant
i tallant vacunes vives i atenuades, residus anatòmics {excepte cadàvers i restes
humanes amb entitat suficient procedents d'avortaments, mutilacions i operacions
quirúrgiques), cultius i reserves d'agents infecciosos, residus d'animals de
d’investigació i/o experimentació inoculats biològicament i la resta de residus
sanitaris infecciosos. Es consideren a aquest efecte residus sanitaris infecciosos els
residus capaços de transmetre alguna de les malalties infeccioses que figuren en l'annex
del Decret 240/1998, de 22 de novembre i tots els residus procedents d malalts que per
necessitats d'aïllament i a criteri del centre generador, poden ser inclosos en aquest
grup.
És contempla el tractament de residus sanitaris del grup III catalogats com a
perillosos i que representen un risc per a la salut laboral i pública segons el Decret
240/1994 de 22 de novembre pel que s'aprova el reglament regulador de la gestió dels
residus sanitaris.
En el prop annex del Reglament abans citat és fa el següent llistat de malalties
infeccioses transmissibles per agents patògens ens els residus infecciosos del grup Ill:
"Còlera, febre hemorràgica causada per virus, brucel·losis, diftèria, meningitis,
encefalitis, febre Q, borm, tuberculosi activa, hepatitis vírica, tularèmia, tifus
abdominal, lepra, àntrax, febre paratifoidea A, B i C, pesta, poliomielitis, disenteria
bacteriana, ràbia, sida, i fascitis necronizant"
GRUP IV CITOTÒXICS I CITOSTÀTICS.
Són els residus especials no inclosos en el Grup II i els residus citotòxics i
citostàtics, és a dir, els compostos per restes de medicaments citotòxics i tot
el material que està en contactes amb elles que present propietats cancerígenes,
mutagènica i teratogènica, així corno les restes de substàncies químiques, els olis
minerals, els residus de laboratoris radiològics i les residus radioactius, objecte de
regulació en altres normes específiques.
Per a la seua gestió aquests residus estan subjectes a requeriments especials des del
punt de vista higiènic i mediarnbiental, tant dins com fóra del centre generador"
A continuació s'adjunta el llistat de residus que seran admissibles per a la planta de
tractament, seguint la codificació de la Decisió de la Comissió de 16 de gener de 2001
per la qual es modifica la Decisió 200/532/Ce€ per el que es refereix al llistada de
residus.
A més d'aquests residus biosanitaris podran ser traslladats a aquest centre tot tipus
de residus perillosos i no perillosos procedents de tota classe d'indústries.
En el projecte apareixen un total de 20 pàgines d'uns 500 productes, molts d'ells molt
perillosos que podran vindre a aquesta planta. Per la planta podran passar anualment
35 milions de quilos d'aquests productes. Aquests residus, molts d'ells líquids, estaran
a l'aire lliure, coberts però no tancats, el que ocasionarà, sense dubte, problemes de
males olors i escorrenties de líquids contaminants cap a l'exterior o la sèquia reial que
es troba a menys de 100 metres.
En total podran ser tractats o transferits a aquesta planta 43 milions de quilos anuals
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de residus perillosos, és a dir 117.500 kg diaris.
Molts dels productes estan considerats de risc biològic o químic, i aniran etiquetats,
així com els vehicles que els transporten, amb els símbols indicatius de "Material
contaminador biològicament" o "Material contaminador químicament".
La Planta estaria situada prop de La Garrofera d'Alzira, a poc més de 1.000 metres de
distància del nucli urbà de Montortal del municipi de l'Alcúdia, en una zona de
producció intensiva agrícola i a menys de 100 metres de la Sèquia Reial.
Donat que la planta està dimensionada per a funcionar les 24 hores del dia, els365
dies de l’any, el trànsit de transports amb productes perillosos seria elevadíssim, ja
que nombrosos vehicles amb càrregues menudes arribarien diàriament a la planta, on
es tractarien o es carregarien en altres vehicles més grans per anar a altres plantes.
El transport d'aquests residus està considerat igualment com a transport de
mercaderies perilloses i el seu itinerari travessaria el nucli urbà de Montortal citat
anteriorment.
Cal dir que en l'any 2003 distints projectes van intentar la posta en funcionament
d'una Planta de Residus Sanitaris del Grup III, el que va generar una forta oposició,
recollida de signatures, presentació d’al·legacions... en les poblacions de l'Alcúdia i
Guadassuar.
Finalment l'Ajuntament de Guadassuar va denegar en 2006 la llicència municipal
d'activitat motivada per l'emissió d'un informe desfavorable per part de la Conselleria
competent en matèria de Medi Ambient, atenent a la situació urbanística de la zona on
es pretenia fer la instal·lació de la planta de residus sanitaris.
Davant tot això, presentem al Ple per a la seua aprovació els següents ACORDS:
PRIMER.- Mostrar el radical i frontal rebuig de l'Ajuntament de Sant Joanet a la
implantació del projecte d'activitat de gestió, emmagatzemament i transport de residus
sanitaris dels grups III i IV (els més perillosos) a instal·la lar al polígon industrial "La
Garrofera" al Terme Municipal de Guadassuar, del qual és promotora l'empresa
'T.M.A. Grupo F. Sánchez S.L.", que se situa a escassa distància d'un nucli de
població a La Garrofera d'Alzira, d'un nucli de població tradicional (Montortal), a
menys A 100 metres de la Sèquia Reial del Xúquer i queda acreditada la existència de
greus perills, riscs potencials i molèsties per als veïns, a l'igual que a la producció
agrícola i al medi ambient pròxim a la instal·lació.
SEGON.- Formular ala legacions contràries a la concessió de la llicència d'activitat
municipal, sobre la base dels fonaments de fet i de dret.
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana demanant que
es procedeix a informar desfavorablement a l'Autorització Ambiental Integrada de
l'esmentat projecte.
QUART.- Comunicar aquest acord a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori, per la falta d'accessos a dita Planta i el fet de que ha de
travessar un nucli urbà per dins del mateix.
CINQUÉ.- Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Guadassuar pregant a aquesta
Corporació que es manifeste clarament contra aquest projecte, presente ala legacions
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al mateix i demane a la Conselleria corresponent la denegació de l'esmentada activitat.
igualment sol·licitar a aquest ajuntament que inicie els tràmits per a que el Polígon
industrial "La Garrofera" de Guadassuar rebaixe la seua qualificació d'activitats,
actualment del grau 5 -el més alt possible- en activitats molestes i el grau 4 -el segon
més alt possible- en insalubres, nocives o perilloses.
SISÉ.- Notificar aquest acord als Ajuntaments de Benimodo, Massalavés i Alberic,
donat que eixes poblacions estan situades pròxims a la ubicació de la instal·lació
projectada als efectes que, si ho considera oportú, prenguen els respectius acords en
sentit semblant al present.
SETÉ.- Notificar aquest acord a la resta d'ajuntaments de la Ribera i a la Sèquia Reial
del Xúquer, per si ho consideren oportú, prenguen els respectius acords en sentit
semblant al present.

L’ajuntament Ple per UNANIMITAT, ACORDA:
UNICO: Aprovar en tots els termes la proposta de la moció presentada,
fent propis els acords que en ella es proposen.

-9RATIFICACIÓ DECRETS EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS
Es dona conter de les següents Resolucions en Matèria de Subvencions:
-

-

-

-

Decret 217/2015, Aprovació bases reguladores de la subvenció
municipal Xarxa de Llibres, convocació de les mateixes.
Decret 221/2015, Aprovació del projecte tècnic de les obres
“Actuacions d’urgència en el Cicle Hidràulic” dintre de les ajudes
convocades per la Diputació de Valencia, Inversions
financerament sostenibles 2015.
Decret 222/2015, Aprovació del projecte tècnic de les obres
“Col·locació de Bandes Vials reductores de velocitat en passos de
peatones” dintre de les ajudes convocades per la Diputació de
Valencia, Inversions financerament sostenibles 2015.
Decret 223/2015, Aprovació del projecte tècnic de les obres
“Habilitació d’Accés al Centre de Transformació del Sector 3
Industrial des de la CV-560” dintre de les ajudes convocades per
la Diputació de Valencia, Inversions financerament sostenibles
2015.
Decret 224/2015, Aprovació del projecte tècnic de les obres
“Conservació en el poliesportiu municipal (Piscina, Il·luminació,
Accessos, Camp de Fútbol, zona pícnic i Escenari” dintre de les

Ajuntament de Sant Joanet
ajudes convocades per la Diputació de Valencia, Inversions
financerament sostenibles 2015.
El Ajuntament Ple, por UNANIMIDAD, ACORDA
UNIC.-Ratificar les Resolucions referenciades, en tots els seus termes
als efectes procedents.
-10INFORMACIÓ SOBRE ASSUMPTES D’INTERÉS MUNICIPAL
No es formulen
.-11-

DECRETS DE L’ALCALDIA
Es dona conter de les Resolucions dictades per l’Alcaldia des de
l’ultima sessió ordinària celebrada, que es compren el número 217 al
242 de l’exercici 2015 i del amb dos incloses, que a continuació es
relacionen:
NUMERO
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

DESCRIPCIÓN
Subvenció Xarxa llibres
Modificació Crèdits 24 2015 Honorari
Adjudicació PPOS 2014-2015
Alta guals número 68
IFS Aprovació Projecte Cicle Hidràulic
IFS Aprovació Projecte Bandes Vials
IFS Aprovació Projecte Habilitació Accés TC
IFS Aprovació Projecte Poliesportiu.
IFS Aprovació Relació pagament 15 12 2015
Llicència Bar Emilia Bautista
DC Pròrroga PAP
Dc Prorroga PPOS 2014-2015
Llicència urbanística menor – Emma Alfonso
Llicència urbanística menor – Visionis (condicionants)
Cessió Local Motor Grup Teatre
Cessió Local Motor Victoria Soler
Aprovació nòmines Desembre
Aprovació Relació Pagaments 22.12.2015
Retirada vehicle 5233 CDG
Retirada vehicle 6033 FHP
Retirada vehicle 9027 CSC
Retirada vehicle 9899 FDH
Ajuda Escola
Adhesió Tarifa Plana SGAE
Dietes Alcaldia
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242

Nom

Modificació Crèdits Xarxa llibre

Data

DECRET
2016-0001
DECRET
2016-0002
DECRET
2016-0003
DECRET
2016-0004
DECRET
2016-0005
DECRET
2016-0006
DECRET
2016-0007
DECRET
2016-0008
DECRET
2016-0009
DECRET
2016-0010
DECRET
2016-0011
DECRET
2016-0012
DECRET
2016-0013
DECRET
2016-0014
DECRET
2016-0015
DECRET
2016-0016
DECRET
2016-0017
DECRET
2016-0018
DECRET
2016-0019
DECRET
2016-0020
DECRET
2016-0021

20/01/2016
12:53
20/01/2016
13:11
22/01/2016
12:03
26/01/2016
19:15
28/01/2016
18:24
02/02/2016
19:21
02/02/2016
19:22
02/02/2016
19:24
08/02/2016
10:36
08/02/2016
11:08
12/02/2016
10:56
12/02/2016
11:01
12/02/2016
11:02
12/02/2016
11:06
12/02/2016
11:10
16/02/2016
12:45
18/02/2016
13:48
19/02/2016
14:29
24/02/2016
12:47
25/02/2016
18:15
25/02/2016
19:48

DECRET
2016-0022
DECRET
2016-0023
DECRET
2016-0024

25/02/2016
19:48
26/02/2016
10:01
01/03/2016
18:19

Resum
Canvi dies festius CONSUM
Decret 1/2016 conformitat comunicació activitat innòcua
VISIONIS DISTRIBUCION SL
RELACIO DE FACTURE 1/2016, ADO
Cessió local motor
Aprovació Nomines mes de Gener 2016
APROBACION SEGONA CERTIFICACIO PAP 2014 -2015
APROBAR PAGAMENT AJUDA XARXA LLIBRES FASE I
Reconeixement obligació de la Relació de factures adjunta
Inici procediment Servei Recollida RSU
Llicència obra menor 01/2016 RAFAEL MOSCARDO
ESPARZA
Cancel·lació compte La Caixa Alberic
Adjudicació contracte menor Direcció Obres Edifici
Cultural Sala Polivalent Fase I
Cessió Aula Cultural 29/05/2016
Aprovació Pla Seguretat i Salut obres Edifici Cultural Sala
Polivalent Fase I
Resolució de l'Alcaldia expedient modificació Subvenció
AEDL fins 31 de març de 2016
Declaració exempció IVTM. 2744DBP
Resolució aprovació bases i convocatòria Promoció Interna
Reintegrament danys sèquia
Resolució aprovació padrons taxes i període de cobrament
Aprovació nomines mes de febrer 2016
Aprovació Relació Factures fase ADO 24 02 2016
Resolució aprovació del pagament de dietes i
quilometratges Desembre 2015, gener i febrer 2016
Adjudicació RSU 2016
Reconeixement d l'obligació Pagament Iglesia Parroquial
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DECRET
2016-0025
DECRET
2016-0026
DECRET
2016-0027
DECRET
2016-0028
DECRET
2016-0029
DECRET
2016-0030
DECRET
2016-0031
DECRET
2016-0032
DECRET
2016-0033
DECRET
2016-0034
DECRET
2016-0035
DECRET
2016-0036
DECRET
2016-0037
DECRET
2016-0038

01/03/2016
18:19
03/03/2016
17:37
08/03/2016
17:47
15/03/2016
18:28
15/03/2016
18:44
17/03/2016
12:54
17/03/2016
12:57
22/03/2016
17:46
22/03/2016
17:46
22/03/2016
17:46
22/03/2016
17:47
22/03/2016
19:36
22/03/2016
19:37
31/03/2016
18:10

DECRET
2016-0039
DECRET
2016-0040
DECRET
2016-0041

31/03/2016
18:10
31/03/2016
18:10
31/03/2016
18:10

Inici expedient restauració legalitat obres sense llicencia en
carrer Nou d’Octubre, 19. Guillermo Piera Beltrán

DECRET
2016-0042
DECRET
2016-0043
DECRET
2016-0044
DECRET
2016-0045
DECRET
2016-0046
DECRET
2016-0047
DECRET
2016-0048
DECRET
2016-0049
DECRET
2016-0050

31/03/2016
18:10
31/03/2016
18:10
31/03/2016
18:21
05/04/2016
18:17
05/04/2016
18:17
07/04/2016
18:22
07/04/2016
18:22
12/04/2016
19:40
12/04/2016
19:40

Resolució declaració responsable obra en carrer Senyera
numero 2. FRANCISCO TORMO GARCIA

Compensació deute JB Publicitat (fra 16016)
Adjudicació Campanya DDD 2016
Exenció IVTNU Rafael Chornet Valenzuela
Resolució inici contracte recollida RSU
Aprovació Liquidació Pressupost 2015
LLICENCIA OBRA 2016-0003. JULIA BERENGUER
LLICENCIA OBRA 2016-0002. MIGUEL ANGEL SAURINA
Decret Baixa Gual Permanent nº 51
Datar rebut IVTM2016 vehicle C5239BRF
Decret Contractació Col·legis Professionals 2016
Contracte menor serveis avant projecte ampliació escola
Resolució llicència obra carrer Sant Antoni, 9. ERNESTINA
FRANCO GARRIGUES
Contracte Serveis Col·legis Professionals/Diputació 2016
Decret gual numero 76

Reintegrament per danys sèquia
Aprovació nomines mes de març 2016

Resolució declaració responsable obra c- ribera alta, 3
Decret de Reconeixement de l'obligació relació factures 30
de març de 2016
Canvi titularitat Taxa Arbitris. C- Sant Josep, 4
Devolució cobrament indegut Virtudes Brotons Tormo
Resolució declaració responsable obra c-sant josep, 3-1º
Canvi de nom polígon 2 parcel·la 71
Resolució destinació interessos FRANJUAN
Decret ordenar Tecvasa devolució ingressos indeguts i
cobrament
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DECRET
2016-0051
DECRET
2016-0052
DECRET
2016-0053
DECRET
2016-0054

15/04/2016
9:40
15/04/2016
9:40
26/04/2016
20:00
26/04/2016
20:00

DECRET
2016-0055
DECRET
2016-0056
DECRET
2016-0057
DECRET
2016-0058

26/04/2016
20:01
26/04/2016
20:01
28/04/2016
13:25
28/04/2016
13:45

Decret ajuda foment esport. Karate 2016
Cessió Poliesportiu 16-04-2016
Aprovació nomines mes d'abril 2016
Devolució part corresponent IVTM del vehicle 1321CBK
Fraccionament de la totalitat dels rebuts de l'IVTM 2016 a
nom de Desguaces El Cordobés SL
Autorització volta ciclista 28-05-2016
Delegació funcions Alcaldia
Decret convocatòria Ple 03 de maig de 2016

-12DESPATX EXTRAORDINARI
-12.1MOCIO SOBRE EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBIfobia
Vista la moció presentada per En Evaristo Ribes Prats en nom i
representació del Grup Municipal Socialista, que a continuació es
transcriu
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 17 de maig se celebra el Dia Internacional contra l'Homofòbia i la Transfobia
(LGTBI-Fòbia), com denominem a la discriminació, persecució, exclusió o fustigació
basada en l'orientació sexual i la identitat de gènere respectivament, i que va ser
reconegut a Espanya pel Govern mitjançant Acord del Consell de Ministres de 26 de
juny de 2009.
Malgrat els avanços aconseguits durant els últims anys en matèria legislativa, molt
especialment amb la Llei 13/2005 del matrimoni igualitari, però també la llei 3/2007
d'identitat de gènere així com les diferents lleis autonòmiques reguladores de la
transsexualitat i contra la LGTBIfobia, encara estem molt lluny d'aconseguir la
igualtat real LGTBI.
La discriminació del col·lectiu LGTBI és una realitat preocupant en el nostre país;
Segons l'estudi 2013 sobre discriminació sexual i de gènere realitzat per la FELGTB,
un 30% dels homosexuals ha patit discriminació laboral d'algun tipus. Molt més
preocupant és la dada de la discriminació en l'adolescència. Més d'un 70% dels joves
LGTBI declara haver patit discriminació d'algun tipus en el seu centre d'estudis i el
83% dels mateixos no ha pres cap mesura sobre aquest tema. La protecció dels
menors i el lliure desenvolupament de les persones ha de ser una prioritat absoluta
tenint en compte aquestes dades.
Quant a les agressions motivades per l'odi, ens trobem que malgrat la dada avançada
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pel govern en relació als delictes que es van produir durant el 2015 motivats per
l'orientació sexual i/o identitat de gènere, i que assenyala una significativa disminució
dels mateixes respecte als anys anteriors, la FELGTB considera que no hi ha una
reducció real de les agressions sinó que s'ha produït una correcció dels errors de
catalogació d'aquests delictes que es van produir en els anys anteriors, perquè segons
dades d'aquestes organitzacions el nombre de denúncies s'ha incrementat en el que va
d'any 2016.
Siga com siga, l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea reconeix que, en
aquest aspecte, les agressions que acaben en denúncia en la UE solament són la
punta de l'iceberg d'un problema molt major, ja que representen entre el 10% i el 30%
del total de les quals es produeixen en la Unió Europea; dada que no varia massa en el
nostre país (20% - 30%) segons l'Observatori de la FELGTB.
La veritat és que els governs locals són institucions fonamentals per a combatre la
discriminació per orientació sexual i identitat de gènere atès que són les institucions
públiques que treballen més prop de la ciutadania i els que poden desenvolupar plans
i programes de detecció i seguiment de la discriminació que permeten combatre-la i
atendre adequadament a les víctimes.
Per tot açò, el Grup Municipal Socialista en l'Ajuntament de Sant Joanet sotmet a
votació la següent MOCIÓ per a ser aprovada.
Instem al govern municipal al fet que engegue les següents polítiques d'igualtat LGTBI
per a lluitar contra l'homofòbia, lesbofobia, transfobia, i bifobia a fi d'avançar cap a la
igualtat real de les persones lesbianes, gais, transexuales, bisexuales i intersexuales:
1.- Engegar un Programa d'Atenció per al col·lectiu LGTBI a través dels serveis
municipals de l'Ajuntament. El seu objectiu principal serà desenvolupar totes les
activitats dirigides a la normalització, visibilizació i integració plena de les persones del
col·lectiu LGTBI en el nostre municipi. El Programa s'impulsarà en col·laboració amb
les entitats LGTBI del municipi, potenciant la participació i coresponsabilitat de les
mateixes en les polítiques municipals.
Aquest Programa tindrà com a objectiu principal l'elaboració i engegada de campanyes
d'informació, difusió i sensibilització de les necessitats i demandes del col·lectiu LGTBI
i contra la discriminació de qualsevol tipus basada en l'orientació sexual i de gènere; i
més concretament:
a)-Elaboració de plans transversals de formació en la prevenció i eradicació de les
actituds de Bullyng i Mobbing -assetjament escolar i laboral- motivades per la
LGTBIFobia, prestant especial atenció a la formació d'educadors, treballadors socials,
policia local i altres funcionaris locals.
b)-Organització i realització de jornades de formació i informació, en col·laboració amb
la comunitat educativa, dirigides a adolescents i joves, per a prevenir fenòmens
d'exclusió i evitar conductes LGTBIfóbicas.
c)-Posada en funcionament d'un programa específic per a majors LGTBI, especialment
els que es troben en situació de dependència; que impedisca la discriminació, la
desatenció i el maltractament d'aquest col·lectiu i molt especialment en els centres de
dia i les residències de majors.
d)-Incorporar en els programes de formació i ocupació municipals a les persones
transexuales, donada les especials dificultats d'integració laboral d'aquest col·lectiu.
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i) Impulsar campanyes de prevenció del VIH en el col·lectiu LGTBI i promoure la
realització de la prova ràpida del VIH en els programes municipals de promoció de la
salut.
i)-Celebració d'actes de sensibilització entorn de la commemoració del 17 de Maig, “Día
Internacional contra l'homofòbia, lesbofobia, bifobia i transfobia”, en els quals es
promourà combatre la discriminació basada en l'orientació sexual i la identitat de
gènere, especialment en centres escolars. A més, es recolzarà i col·laborarà amb els
actes que organitzen els diferents col·lectius locals.
f)- Celebració d'actes pel 28 de juny, dia de l'Orgull LGTBI, com a dia de visibilizació,
reivindicació i sensibilització, incloent la col·locació de la bandera LGTBI en la façana
de l'ajuntament i d'altres edificis públics.

L’ajuntament Ple per UNANIMITAT, ACORDA:
UNIC: Aprovar en tots els termes la proposta de la moció presentada,
fent propis els acords que en ella es proposen.
-12.2INICI EXPEDIENT MODIFICACIO DE LES NORMES URBANISTIQUES
DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL PGOU DE SANT JOANET.
Per la mercantil Acciona Infraestructures SA, com a propietari d'un nau
en el Polígon Industrial de Sant Joanet, s'ha presentat sol·licitud per a
la modificació de les Normes Urbanístiques dels Sectors 2 i 3 del Sòl
Industrial a fi de permetre, respectant l'altura de 13 metres, l'habilitació
de tres altures (PB + 2), en lloc de les dues actualment contemplades.
Vist l'informe emès pel tècnic municipal en el qual consta:
- Que segons les Normes Urbanístiques dels Planes Parcials de sectors
industrials 2 i 3, “la màxima altura de l'edificació serà de 13 metres i el nombre
màxim de plantes de 2”. La modificació que proposa la sol·licitud empresarial
consisteix a permetre que l'edificabilitat assignada a cada solar industrial puga
organitzar-se en fins a tres plantes (PB + 2) però sense augmentar a l'altura
màxima permesa ni cap altre paràmetre de les Normes.
- Des del punt de vista tècnic es considera una proposta positiva que donarà
major versatilitat a les activitats actuals i futures. El fet de no suposar,
evidentment, un augment de l'edificabilitat en el sòl industrial ni de l'altura
màxima edificable, ni l'ocupació de parcel·la, ni de les reculades exigides, etc.
descarta que aquesta modificació poguera tenir influències en l'actual model
territorial i urbanístic de Sant Joanet.
- Les citades Normes Urbanístiques regulen les determinacions de l'Ordenació
Detallada d'aqueixos àmbits, en concordança amb la legislació vigent en el
moment de la seua redacció i del propi Pla General de Sant Joanet, aprovat per
la Comissió Territorial d'Urbanisme de València el dia 4 d'octubre de 2001.
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- L'actual Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i
Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP), manté la consideració d'ordenació
detallada per a aquest tipus de determinacions que es limiten a regular l'ús
detallat del sòl i l'edificació.
- Per tant, una modificació puntual de les normes urbanístiques de tots dos plans
parcials, l'objecte dels quals es limitarà a l'explicat anteriorment, suposaria
únicament una modificació de l'ordenació detallada del sòl urbà del planejament
de Sant Joanet. Segons l'article 44 de la LOTUP els ajuntaments són els
competents per a la formulació, tramitació i aprovació dels mateixos.
- Atès que es tracta d'una modificació menor del pla, entraríem dins del supòsit
contemplat en l'article 46.3.a de la LOTUP, en tractar-se de plans d'ús industrial
que són el marc per a la futura autorització de projectes que poden estar
sotmesos a avaluació d'impacte ambiental. D'aqueixa manera, serà l'òrgan
ambiental i territorial el que determinarà si aquesta modificació ha de ser objecte
d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada o ordinària.
- En el cas que ens ocupa i segons l'article 48 d'aquesta Llei, coincidiran en el
propi Ajuntament de Sant Joanet les figures d'Òrgan promotor de la modificació
de pla; Òrgan substantiu i Òrgan ambiental i territorial.
- En conclusió, s'informa favorablement sobre la viabilitat tècnica de la
modificació proposada, quedant la viabilitat urbanística al que resulte del procés
de tramitació necessari segons l'indicat anteriorment.

Considerant que l’Ajuntament considera, en exercici de les seues
facultats ius variandi en matèria de planejament urbanístic, la
modificació proposada per Acciona Infraestructures SA favorable per a
la millor satisfacció de l’interés públic tota vegada que sense modificar
altures ni aprofitaments urbanístics facilita una millor optimització del
espais construïts o construïbles.
Considerant que l’Ajuntament pot fer seu l’informe tècnic del tècnic
municipal que ha segut reproduït.
El Ple, per unanimitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER.-Aprovar inicialment la modificació de les Normes
Urbanístiques dels Planes Parcials dels sectors industrials 2 i 3, que
estableixen “la màxima altura de l'edificació de 13 metres i el nombre
màxim de plantes de 2”, a fi de permetre que l'edificabilitat assignada a
cada solar industrial puga organitzar-se en fins a tres plantes (PB 2)
però sense augmentar a l'altura màxima permesa ni cap altre paràmetre
de les Normes.
SEGON.- Obrir un període d'informació pública de quaranta-cinc dies,
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en

Ajuntament de Sant Joanet
premsa escrita de gran difusió. Durant aquest període quedarà
l'expedient a la disposició de qualsevol que vulga examinar-ho.
TECER.- Notificar a les persones interessades, a l'efecte de que puguen
al·legar i presenten les justificacions que estimen pertinents.
QUART.- Que per part l'Assistència Tècnica Municipal s'emeta informe
en relació amb les al·legacions, suggeriments i alternatives presentades.
CINQUÈ.- Després de l'informe tècnic, remet a Secretaria per a l'emissió
de l'informe-proposada para, si escau, la seua aprovació definitiva pel
Ple de la Corporació.
-12.3SOL·LICITUD DE LES OBRES A INLCUIR EN EL PLA PROVINCIAL
DE COOPERACION A LES OBRES I SERVEIS MUNICIPALS (PPOS)
2016 I PLA DE CAMINS I VIALS (PCV) PER Al BIENNI 2016-17.
Vist l'acord del Ple de l'Excma. Diputació Provincial de València, de 27
d'abril de 2016, aprovant les noves Bases del Pla Provincial de
Cooperació a les Obres i Serveis de competència municipal per a l'any
2016, publicat en el BOP valència número 82 de 2 de maig de 2016.
Resultant que a aquest municipi, d'acord amb la fórmula polinòmica
prevista en les citades Bases, se li ha assignat una inversió total per
import de 78.422,06, IVA inclòs.
Resultant que aquest Ajuntament considera prioritari, tenint en compte
el tipus d'obres a incloure en aquest Pla, l'execució de les següents
actuacions:
Descripció de la inversió
Actuacions urbanes de caràcter sostenible (reg parcs i
jardins, il·luminació edificis públics, enllumenat públic,
instal·lació càmeres de seguretat, vies públiques, replantació
jardins públics)

Import €

78.422,06

Vist així mateix l'acord del Ple de l'Excma. Diputació Provincial de
València, de 27 d'abril de 2016, aprovant les noves Directrius del Pla de
Camins i Vials (PCV) per al bienni 2016-17, publicat en el BOP València
número 85 de 5 de maig de 2016.
Resultant que a aquest municipi, d'acord amb els criteris per a la
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distribució dels fons destinats a aquest Pla li correspon la quantitat de
18.561,78 euros, IVA inclòs. Aquest Ajuntament considera prioritari
executar, amb càrrec a la present subvenció, les obres de “Pavimentació
del camí Motor Fase II”.
L'Ajuntament Ple, després de deliberació i per unanimitat, adopta
el següent ACORD:
Primer. Formular sol·licitud d'ajuda econòmica davant la Diputació de
València per a la realització de les següents Inversions en el marc del
Pla Provincial d'Obres i Serveis (PPOS) de 2016.
Descripció de la inversió
Actuacions urbanes de caràcter sostenible (reg parcs i
jardins, il·luminació edificis públics, enllumenat públic,
instal·lació càmeres de seguretat, vies públiques, replantació
jardins públics)

Import €

78.422,06

Segon. Formular sol·licitud d'ajuda econòmica davant la Diputació de
València per a la realització de la següent inversió en el marc del Pla de
Camins i Vials (PCV) per al bienni 2016-17.
Descripció de la inversió
Pavimentació del camino Motor Fase II

Import €
18.561,78 €

Tercer. Adquirir el compromís de:
- Aportar aquella part de l'import total de la/s actuació/és que no
cobrisca la subvenció concedida i que no haja sigut finançada d'una
altra manera.
- Reintegrar les quantitats que s'hagueren percebut, en cas de revocació
de l'ajuda o incompliment de les obligacions establides per les directrius
reguladores de la convocatòria, així com de comunicar a la Diputació de
València les ajudes sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa
finalitat.
Quart. Als efectes previstos en l'article 24.5 de la Llei General de
Subvencions, acceptar l'ajuda que en el marc de la present convocatòria
fóra concedida per la Diputació de València.
Cinquè. Autoritzar a la Diputació de València al fet que realitze les
gestions oportunes amb vista a la comprovació que l'entitat es troba al
corrent en les seues obligacions tributàries enfront de la Hisenda
Autonòmica.
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Sisè. S'accepta la pràctica de notificació electrònica per als tràmits
derivats i/o relacionats amb el present expedient i es designa, a aquests
efectes, la següent persona autoritzada per a la recepció de les
notificacions:
e-mail

Nom

Cognoms

DNI

ajuntament@santjoanet.es

Mª
Pilar

García
Abril

20428010P

Telèfon
directe
962591013

Fax
962970439

13PREGS I PREGUNTES
El regidor Joan Girón planteja que han hagut algunes queixes per
la tala dels arbres del col·legi.
L’Alcalde explica que ha segut necessari per motius de seguretat i
salubritat que han obligat a prendre dites mesures.
El regidor Santiago Enguidanos, proposa que els regidors amb
delegació estableixen horaris setmanals d’atenció al públic.

I no havent-hi més assumptes a tractar s'alça la sessió a les
20.45 hores. Estenent-se per mi, el Secretari, la present acta
autoritzada amb la meua signatura i el vistiplau del senyor Alcalde.
De tot la qual cosa. DONE FE,
VISTIPLAU. L'ALCALDE

