Ajuntament de
SANT JOANET
46669 (València)

Plaça del progrés, 16
Tel: 96 259 10 13

CIF: P-4622400-B
FAX: 96 297 04 39

Web: www.santjoanet.com
Ayuntamiento@santjoanet.com

SESIÓ ORDINARIA DEL
PLENO DE LA CORPORACIÓ
Celebrada el dia 15 d’octubre de 2015, al Saló d’Actes de la Casa
Consistorial, començant a las 20.15 hores.
LISTA DE ASISTENTES:
Sr. Alcalde: En EVARISTO RIBES PRATS
Sr. Regidor: En SANTIAGO MANUEL ENGUIDANOS EXPOSITO
Sra. Regidora: Na ELISA TOMÀS SALA
Sra. Regidora: Na MARIA DOLORES MIÑANA ESPARZA
Sr. Regidor: En VICENTE MICO LANCERO
Sr. Regidor: En JUAN GIRON ROMERO
NO ASISTEN:
Sra. Regidora: Na ELENA BELTRAN PRATS
Actua com a Secretari EDUARDO BALGUER PALLAS.
-1APROBACIÓ DE LES ACTES DE LES SESIONS ANTERIORS
CELEBRADES EL DIA 02 DE JULIOL DE 2015 Y 25 D’AGOSTO DE
2015.
No havent esmenes ni propostes de rectificació van ser aprovades,
per unanimitat, les actes corresponents a les sessions de data 02 de
juliol i 25 d'agost de 2015, que havien sigut lliurada juntament amb la
convocatòria de la qual ara se celebra.
-2MODIFICACIÓ DE LES NORMES D’US DEL LOCAL MOTOR.
Vist que actualment la cessió d'ús del Local Motor solament es fa
a Associacions sense Ànim de Lucre del municipi de Sant Joanet sense
pagament de fiança ni cànon.
Considerant que aquesta Corporació considera oportú modificar
les condicions d'ús de dita local perquè ho gaudisquen tots els veïns del
municipi que ho necessiten encara que no siguen una associació sense
ànim de lucre.
Considerant que en dit local s'han realitzat diverses obres
d'envergadura recentment i que el manteniment del mateix és un cost
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addicional per al Municipi, es creu necessari que els utilitaris
manifesten un plus de responsabilitats i, a mes, es facen càrrec de la
neteja del local i dipositen una fiança abans de la seua utilització per a
cobrir els desperfectes que puguen ocasionar-se pel mal ús.
Per tot l'anterior s'estableixen les següents condicions:
1-El local podrà cedir-se per a la Celebració d'Esdeveniments,
Aniversaris, Batejos, Comunions, Noces.
-Per a aquests esdeveniments hauran de dipositar una fiança de
300 euros i un cànon de 75 euros, per a despeses de manteniment.
2-En el cas de reunions d'Associacions sense Ànim de Lucre del
municipi no es dipositarà ni fiança ni cànon. En el cas que aquestes
associacions realitzen festes lucratives hauran de dipositar la fiança de
300 euros.
3-El Sol·licitant/ Concessionari d'aquest esdeveniment incloses
associacions sense ànim de lucre, haurà d'estar empadronat almenys
un any en el municipi de Sant Joanet, serà el responsable dels danys
que es puguen ocasionar durant la celebració de l'esdeveniment i de les
despeses de neteja, haurà de tenir una relació de consanguinitat
almenys segon grau amb l'interessat de l'esdeveniment.
4- Les peticions es faran a les oficines de l’Ajuntament, en les
mateixes ha de constar clarament el esdeveniment a realitzar, la data i
les persones participants en el mateix.
5- L’Ajuntament denegarà peticions que no redunden en benefici
de Sant Joanet i els seus habitants.
6- L'Ajuntament declina qualsevol responsabilitat per danys o
perjudicis que per accions o omissions derivades de l'organització de
l'acte o esdeveniment pogueren derivar-se, l'organitzador declara
expressa tal responsabilitat davant de l'Ajuntament de Sant Joanet, en
el moment que accepta aquesta resolució.
7-Acta al lliurament i a la recepció del local. En el cas d'acta
negativa no podrà tornar a sol·licitar la cessió.
L'Ajuntament Ple, per UNANIMITAT ACORDA:
UNIC.- Modificar les Normes d’us del Local Motor conforme les
condicions dalt referenciades.
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-3MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 19/2015.
Vista l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a
l'exercici següent per als quals no existeix crèdit en el vigent Pressupost
de la Corporació, i atès que cal efectuar anul·lacions o baixes de crèdits
d'altres partides del Pressupost vigent no compromeses, les dotacions
del qual s'estimen reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
Vist que amb data 14 de setembre de 20015, es va emetre informe
de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist que amb data 16 de setembre de 2015 per Intervenció es va
informar favorablement la proposta d'Alcaldia.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 177.2 del Reial
decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i en l'article 22.2.i) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple,
per UNANIMITAT adopta el següent ACORD;
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits
n.º 19/2015, amb la modalitat de crèdit extraordinari, finançat
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del
Pressupost vigent no compromeses, sense que es veja pertorbat el
respectiu servei, d'acord amb el següent resum per
Pressupost de despeses
CAPITOL

DESCRIPCIÓ

2

Despeses corrents en bens i
serveis

4

Transferències corrents

6

Inversions reals

CONSIGNACIÓ CONSIGNACIÓN
Abans de la
Despres de la
modificació
modificació
153.996,00

155.777,36

10.238,00

10.328,00

336.831,17

335.049,81

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci
inserit en el Butlletí Oficial de la Província de VALÈNCIA, per quinze
dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar
reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament
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aprovat si durant el citat termini no s'hagueren presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes
per a resoldre-les.
.-4SOL·LICITUT D’AJORNAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA PIE
2013

Vist el que es disposa en el Reial decret-Llei 17/2015, de 26 de
desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats
autònomes i entitats locals i unes altres de caràcter econòmica inclou el
règim especial de reintegraments d'aquests saldos deutors.
Considerant que es flexibilitza per tant la devolució dels saldos
deutors de la liquidació de l'any 2013 de les Entitats Locals, habilitant
el mateix procediment que per a les liquidacions negatives de 2008 i
2009 amb un termini de devolució de 120 mensualitats, des de gener
de 2016, i sempre que ho sol·liciten les pròpies Entitats Locals afectades
i complisquen amb requisits continguts en aquest Reial decret-Llei,
anàlegs als estabilitat per al reintegrament de les liquidacions negatives
de 2008 i 2009.
Considerant que l'aplicació d'aquest règim especial de reintegraments
dels saldos deutors requerirà la presentació de la sol·licitud per les
Entitats Locals, que haurà de ser aprovada pel Ple de la corporació local
i es remetrà per l'interventor o el secretari-interventor al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques per mitjans telemàtics i amb la
signatura electrònica amb anterioritat a 1 de novembre de 2015.
Considerant que per a poder accedir a aquesta mesura excepcional
l'Entitat Local haurà d'haver presentat la liquidació dels pressupostos
de l'exercici 2014, preveure complir a 31 de desembre de 2015 amb
l'objectiu d'estabilitat pressupostària i amb el límit de deute públic
establert en els articles 51 i 53 del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de
març, i el període del qual mitjà de pagament no supere els 30 dies de
termini màxim establert en la normativa de mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, d'acord amb el període mitjà de
pagament a proveïdors que publiquen en el mes d'octubre de 2015, de
conformitat amb l’establert en el Reial decret 635/2015, de 25 de juliol i
en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
Vist que l'Ajuntament de Sant Joanet:
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1) Ha Presentat la liquidació de l'exercici 2014 en termini.
2) El PMP del 3T és de 28.31 dies.
3) Segons Informe del Secretari-Interventor es preveu complir amb
l'objectiu d'estabilitat pressupostària tenint una Capacitat de
finançament prevista de: 68.424,02.
4) Que compleix amb els requisits de límit de deute públic, sent està a
31/12/2015 del 49,10% dels ingressos liquidats per operacions
corrents de l'exercici 2014.
Per tot l'anterior l'Ajuntament Ple, per UNANIMITAT, ACORDA:
PRIMER.- Sol·licitar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
l'ajornament en 120 mensualitats del reintegrament del saldo deutor de
la liquidació de l'exercici 2013.
SEGUNDO.- Remetre aquesta sol·licitud de conformitat a l’establert, per
mitjans telemàtics i amb la signatura electrònica amb anterioritat a 1
de novembre de 2015.
.-5-

DONAR CONSTÀNCIA
TRANSPARÈNCIA.

DE

L’ADHESIÓ

AL

PORTAL

DE

Donar constància de la Resolució d'Alcaldia número 165 de data 14 de
setembre de 2015 que a continuació es transcriu:
Vist l'Acord marc subscrit entre la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies i el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques amb objectiu de
facilitar el compliment dels requisits exigits a les Entitats Locals de la Llei 9/2013, de
9 de desembre de transparència, accés a la informació i bon govern.
Considerant que aquesta entitat que jo presidisc està interessada en l'Adhesió
a aquest Acord marc.
En virtut de les facultats que em vénen conferides per la vigent legislació de
règim local, RESOLC:
PRIMER: Sol·licitar l'adhesió a l'Acord marc de Col·laboració, subscrit entre la
Secretaria d'Estat de l'Administració Pública %o2013MINHAP- i la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies per a promoure i facilitar el desenvolupament de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern en les Entitats Locals.
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SEGUNDO: Procedir a la signatura de la corresponent adhesió al citat Acord marc de
Col·laboració, assumint les obligacions derivades del mateix i amb subjecció a totes les
seues clàusules, amb la data de la qual queda constància en el registre electrònic
d'aquesta adhesió.

L'Ajuntament Ple, queda assabentat de la resolució de referència a tots
els efectes procedents.
.-6APROBACIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIES DEL MUNICIPI DE SANT
JOANET

Vist l’escrit rebut per la Conselleria de Governació i Justícia,
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Emergències,
referent a la remissió del Pla Territorial de emergència.
Una vegada revistat el document remés junt a la cartografia i fetes
les modificacions oportunes.
De conformitat a les facultats conferides per la vigent legislació
de règim local, el Ajuntament Ple per UNANIMITAT, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el Pla Territorial d’Emergència del municipi de
Sant Joanet elaborat per la Conselleria de Governació i Justícia,
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Emergències.
SEGON.- Remetre aquest acord a la Conselleria de Governació i
Justícia, Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Emergències, als efectes de que es procedeixca a la homologació de dit
Pla per part de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat
Valenciana.
.-7ADHESIÓ AL SERVEI UPCCA (Unitat de Prevenció Comunitària en
Conductes additives) DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA.

Atès que el Plenari de la Mancomunitat de la Ribera Alta, en sessió
de data 13 de juliol de 2000 acordà la creació d’un servei de prevenció
de les drogodependències i altres trastorns additius.
Considerant que els Estatuts de la Mancomunitat en l’article 5.1 g)
estableixen entre les finalitats de la mateixa “la prestació de serveis
socials i de prevenció i reinserció social” i que d’acord amb els
municipis interessats pot prestar-se este servei especialitzat, mitjançant
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la intervenció de psicòlegs experts en esta matèria, finançant-se
parcialment mitjançant una subvenció de la Generalitat Valenciana,
essent la resta a càrrec dels ajuntaments del municipis adherits al
servei en proporció al nombre d’habitants.
Considerant, per tant, que l’adhesió a este servei és interessant per
al municipi, l’Ajuntament Ple per UNANIMITAT, ACORDA:
PRIMER.-Adherir-se al servei mancomunat de la Unitat de Prevenció
Comunitària en Conductes Additives (U.P.C.C.A.) de la Mancomunitat
de la Ribera Alta.
SEGON.-Participar en el finançament d’este servei a partir del gener de
2016,
en la quantia que no estiga subvencionada per la Generalitat
Valenciana, conjuntament amb la resta dels ajuntaments adherits i en
proporció al nombre d’habitants.
TERCER.-Comunicar a la Mancomunitat de la Ribera Alta este acord
per al seu coneixement i efectes.
.-8-

RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA SOBRE DIES FESTIUS
NO RECUPERABLES PER AL EXERCICI 2016.
Donar constància de la Resolució d'Alcaldia número 159 de data 8 de
setembre de 2015 que a continuació es transcriu
Vist el requeriment formulat pel Director Territorial de Treball instant a aquest
Ajuntament, d'acord amb l’establert per l'article 37.2 del Reial decret Legislatiu 1/95
de 24 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut de Treballadors, i
disposicions concordants, a la determinació de les dues festivitats laborals locals que,
amb caràcter de no recuperables, tindran lloc en aquest municipi durant l'exercici
2016.
RESOLC:
Primer.- Designar els dies 23 i 24 de juny, festivitat del Santíssim Crist i de Sant Joan
Baptista, respectivament, festes laborals no recuperables de caràcter local per a 2016.
Segon.- Adonar a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, a l'efecte de la confecció del calendari laboral per al pròxim exercici 2016.
Tercer.- Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple en la primera sessió que
cèlebre.

L'Ajuntament Ple, queda assabentat de la resolució de referència a tots
els efectes procedents.
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.-9APLICACIÓ DELS EFECTES CONTINGUTS EN EL REIAL DECRET
LLEI 10/2015.

El Reial decret-llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es
concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el
pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació
pública i d'estímul a l'economia, inclou en el seu Capítol I i disposicions
addicionals, amb les següents característiques:
- Article 1. Recuperació de la paga extraordinària i addicional del
mes de desembre de 2012 del personal del sector públic.
Les diferents Administracions públiques, així com els seus ens
dependents i vinculats, abonaran dins de l'exercici 2015, i per una sola
vegada, una retribució de caràcter extraordinari l'import del qual serà
l'equivalent a 48 dies o al 26,23 per cent dels imports deixats de
percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària,
així com de la paga addicional de complement específic o pagues
addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012.
- Modificació de l'article 48. K) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Recuperació dels funcionaris públics de sis dies a l'any per assumptes
particulars.
- Disposició addicional tercera. Vacances addicionals per antiguitat
en l'Administració General de l'Estat.
En l'Administració General de l'Estat, organismes i entitats vinculats o
dependents, en el supòsit d'haver completat els anys d'antiguitat en
l'Administració que s'indiquen, es tindrà dret al gaudi dels següents
dies de vacances anuals:
-Quinze anys de servei: Vint-i-tres dies hàbils.
-Vint anys de servei: Vint-i-quatre dies hàbils.
-Vint-i-cinc anys de servei: Vint-i-cinc dies hàbils.
-Trenta o més anys de servei: Vint-i-sis dies hàbils.
- Disposició addicional catorzena. Permís per assumptes particulars
per antiguitat.
Les Administracions Públiques podran establir fins a dos dies
addicionals de permís per assumptes particulars en complir el sisè
trienni, incrementant-se, com a màxim, en un dia addicional per cada
trienni complit a partir del vuitè.
- Disposició addicional quinzena. Dies addicionals de vacances per
antiguitat.
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Cada Administració Pública podrà establir fins a un màxim de quatre
dies addicionals de vacances en funció del temps de serveis prestats
pels funcionaris públics.
Per tot açò, l'Ajuntament Ple per unanimitat ACORDA:
ÚNIC.- L'aprovació del RDL 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es
concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el
pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació
pública i d'estímul de l'economia, en concret:
a) Capítol 1. Article 1. Recuperació de la paga extraordinària i
addicional de mes de desembre de 2012 del personal de sector públic.
Devolució del 26,23%, equivalent a 48 dies.
b) Modificació article 48.k) de la llei 7/2007. Permisos recuperats, 6
dies de lliure disposició a l'any.
c) Disposició addicional tercera. Vacances addicionals:
Quinze anys de servei: Vint-i-tres dies hàbils.
Vint anys de servei: Vint-i-quatre dies hàbils.
Vint-i-cinc anys de servei: Vint-i-cinc dies hàbils.
Trenta o més anys de servei: Vint-i-sis dies hàbils.
d) Disposició addicional catorzena. Assumptes particulars per
antiguitat, dos dies addicionals en complir el sisè trienni, incrementantse un dia addicional per cada trienni a partir del vuitè.
e) Disposició addicional quinzena. Dies addicionals per antiguitat, amb
un màxim de quatre dies en funció del temps de serveis.
.-10-

DONAR CONSTANCIA DE LA INFORAMACIÓ REMESA AL MHAP.
S'adona de la informació i informes subministrats al Ministeri d'Hisenda
i Administració Pública relatius al Seguiment del Pla d'Ajust i la
Informació Trimestral, corresponents al primer i segon trimestre del
present exercici.
El dia 09 d'abril i el 10 de juliol es va remetre el Període Mitjà de pagament, del primer
i el segon trimestres respectivament, calculat de conformitat amb l’establert en la
Disposició Transitòria única del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, sent les dades:

9

Ajuntament de
SANT JOANET
46669 (València)

Plaça del progrés, 16
Tel: 96 259 10 13

CIF: P-4622400-B
FAX: 96 297 04 39

Web: www.santjoanet.com
Ayuntamiento@santjoanet.com

PRIMER TRIMESTRE
Ràtio d'operacions pagades: 11.08
Import pagaments realitzats: 50.763,71 euros
Ràtio operacions pendents: -10.60
Import pagaments pendents: 11.014,33 euros.
PMP de l'Entitat: 7,21 dies.
SEGON TRIMESTRE
Ràtio d'operacions pagades: -7.01
Import pagaments realitzats: 87.612,02 euros
Ràtio operacions pendents: -17,09
Import pagaments pendents: 10.270,97 euros.
PMP de l'Entitat: -8.07 dies.

L'Ajuntament Ple, queda assabentat dels Informes de referència als
efectes precedents.
.-11CONSTITUCIÓ DE LA COMISIÓ DE EMERGÈNCIA SOCIAL

La crisi econòmica dels últims anys ha afectat greument a un nombre
importantíssim de ciutadans afectats per la possibilitat, en alguns casos
materialitzada, de perdre l'habitatge habitual per no poder fer front al
seu pagament, la qual cosa ha obligat a un canvi en la priorització de
les polítiques públiques d'habitatge.
Al marge de les actuacions que les administracions públiques (estatal i
autonòmica), amb competències en matèria d'habitatge, resulta
necessari que l'administració local, més pròxima al ciutadà, duga a
terme actuacions encaminades a ajudar a les persones afectades per
aquest problema.
Per a açò, el Tinent d'Alcalde que subscriu proposa la creació, en el si
d'aquest Ajuntament, d'una Comissió d'Emergència Social per a dur a
terme les tasques d'intermediació i assessorament per a les persones
que no poden accedir a l'habitatge o que estan en perill de perdre-la per
desnonament
L'objectiu de la Comissió no serà un altre que fer polítiques actives per
a mitjançar amb els bancs i immobiliàries i facilitar l'accés a l'habitatge,
tant a les persones amb dificultats econòmiques per a açò, com para les
que puguen perdre el seu habitatge actual.
I per a açò es duran a terme accions concretes com:
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- L'elaboració d'un Pla de Xoc, dirigit a les entitats bancàries, per a
donar auxili social als ciutadans que es troben en situació de
desemparament.
- La utilització de recursos legals, documentant els habitatges buits,
detallant el seu estat d'abandó i els perjudicis sanitaris, mediambientals
i estètics que causen a la ciutadania.
- Requerir als propietaris d'aquests immobles per a negociar lloguers
socials en favor dels ciutadans necessitats.
Aquesta Comissió ha d'estar integrada, si així ho aprova el Ple de la
Corporació, pels següents membres i empleats d'aquest ajuntament
- L'Alcalde
- El Primer Tinent d'Alcalde
- La Segona Tinent d'Alcalde i Regidora de Benestar Social
-

L'Assistenta Social
L'Arquitecte Tècnic Municipal
Un administratiu/a
El Secretari

Per l'exposat, l’Ajuntament Ple per UNANIMITAT ACORDA:
ÚNIC. Aprovar la creació de la Comissió d'Emergència Social, d'acord
amb els objectius, accions i composició detallades en la part expositiva
de la present proposta.
.-12DELEGAR EN L’ALCALDE L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA EDIFICI
CULTURAL SALA POLIVALENT FASE I.

Per acord del Ple d'aquesta Corporació, en sessió celebrada el 14
d'octubre de 2014, es va aprovar l'expedient de contractació, mitjançant
procediment negociat sense publicitat, del contracte d'obres per a la
“Construcció d'un Edifici Cultural, Sala Polivalent, Fase I”, amb un
pressupost de 74.404,00 euros, desglossat en 61.490,90 euros i
12.913,10 euros en concepte d'IVA, obres incloses en el Pla Provincial
d'Obres i Serveis dels exercicis 2014 i 2015 (Nº d'obra: 509).
Tal com consta en l'expedient, van ser cursades invitacions a un total
de nou empreses capacitades per a l'execució del contracte sense que
cap d'elles, una vegada analitzat el projecte, presentarà oferta tenint en
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compte la inviabilitat econòmica del projecte, per la qual cosa el
procediment va quedar desert per falta de licitadors.
Mitjançant resolució d'aquesta Alcaldia de 27 de gener de 2015 es va
aprovar el nou projecte tècnic de les obres, redactat per l'Estudi
d'Arquitectura Lorena Domènech, SLP, mantenint el pressupost inicial
de 74.404,00 euros, però modificant les partides a executar i els preus
de les mateixes, tal com consta en la Memòria Explicativa del projecte.
Malgrat açò, tampoc va ser possible contractar les obres, tenint en
compte que l'única oferta presentada va ser inadmesa en superar, amb
escreix el pressupost de licitació.
Com a conseqüència d'açò, per acord del Ple d'aquesta Corporació, en
sessió celebrada el 2 de juliol de 2015, es va aprovar l'expedient de
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per a
adjudicar el contracte d'obres “Construcción d'un Edifici Cultural, Sala
Polivalent, Fase”, d'acord amb el nou Projecte redactat per l'Estudi
d'Arquitectura Lorena Domènech, SLP, amb un pressupost de 86.000
euros (71.074,38 € i 14.925,62 € d'IVA).
Consta en l'expedient que van ser cursades invitacions a un total de
vuit empreses, concedint termini per a la presentació d'ofertes fins al 31
d'agost de 2015, sense que cap de les mercantils convidades presentarà
proposició.
Considerant que, d'acord amb la Disposició Addicional Segona del Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'òrgan competent para
duu a terme el present contracte és el Ple, ja que el seu import supera
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal.
No obstant açò en haver quedat desert el citat procediment, resulta
necessari que es delegue aquesta competència en l'Alcaldia, a fi de
sol·licitar ofertes a altres empreses, negociar les condicions del
contracte d'acord amb el plec aprovat i, si escau, adjudicar-ho en els
terminis concedits per la Diputació Provincial, en estar inclosa
l'actuació en el PPOS 2014-2015.
Aquesta delegació resulta ajustada a dret, d'acord amb el que es
disposa en l'article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local; tot açò sense perjudici d'adonar de les
Resolucions que s'adopten al Ple de la Corporació.
Per l'exposat, l’Ajuntament Ple per UNANIMITAT ACORDA:
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Primer. Declarar desert el procediment negociat sense publicitat
tramitat per a la contractació de l'obres “Construcció d'un Edifici
Cultural, Sala Polivalent, Fase”, d'acord amb el Projecte i Plec aprovats
pel Ple en sessió de 2 de juliol de 2015.
Segon. Delegar en l'Alcaldia la competència per a adjudicar l'esmentat
contracte, prèvia sol·licitud d'ofertes a empreses capacitades per a la
seua execució i negociació de les condicions del contracte, amb estricta
subjecció al Projecte Tècnic i Plec de Condicions aprovats
.-13-

MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 2016 (ORDENANÇA
IBI URBANA I ORDENANÇA SERVEI D’AIGUA POTABLE)
13.1.- IBI URBANA
En virtut de la Provisió d’Alcaldia de data 02 D’OCTUBRE DE
2015, l’estudi tecnicoeconòmic, el text íntegre de la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost de BENS IMMOBLES i
l’informe de Secretaria-Intervenció, d’acord amb l’article 54 del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i segons la proposta de
Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, el Ple de l’Ajuntament
SANT JOANET amb deliberació prèvia i per UNANIMITAT del nombre
legal de membres de la Corporació,
ACORDA
PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
de l’impost de Bens Immobles, en concret :
Recàrrecs
Article 3.
S’exigirà als subjectes passius un recàrrec del 50% de la quota líquida de
l’impost per als béns immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb
caràcter permanent, d’acord amb allò que reglamentàriament es determine.
Aquest recàrrec es meritarà a 31 de desembre i es liquidarà anualment un cop
aquets Ajuntament constati la desocupació de l’immoble mitjançant l’acte
administratiu pel qual es declari aquesta desocupació.
Disposició Transitòria Primera.
Norma de desenvolupament del article 3 de l’ordenança.
Les modificacions produïdes per la Legislació estatal sobre regulació normativa del
reglament que determini les condicions que ha de reunir un immoble per a ser considerat
desocupat de forma permanent i que afecten a l’efectivitat d’aquest article del present
impost seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aqueta Ordenança.
Disposició Final.
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Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2016 i vigeix fins ser
modificada o derogada expressament.

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva,
mitjançant exposició d’aquest en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i
en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de trenta dies hàbils,
dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les
reclamacions que considerin convenients.
TERCER. Considerar, en el supòsit de que no es presentin
reclamacions a l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que
l’Acord és definitiu en base a l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els
documents relacionats amb aquest assumpte.
13.2.- TAXA DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE.
En virtut la tramitació establerta, vist l’informe de SecretariaIntervencio amb data 01 d’octubre de 2015.
Vist el projecte de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de
la taxa per Distribució d’Aigua inclosos els drets d’enganxat, col·locació
i utilització dels comptadors, elaborat pels Serveis Municipals lliurat
amb data 02 d’octubre de 2015,
D’acord amb el que disposa el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de
març, i atenent a la Providència d’Alcaldia amb data 05 d’octubre de
2015.
Vist el dictamen de la Comissió d’Hisenda que considera que es
compleixen els requisits necessaris que contenen les Normes legals
esmentades anteriorment i que les tarifes i quotes que fixa l’Ordenança
fiscal reguladora de la taxa s’ajusten als costos previsibles derivats de
Distribució d’Aigua inclosos els drets d’enganxat, col·locació i
utilització dels comptadors l’Ajuntament l Ple per UNANIMITAT
adopta el següent:
ACORD
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PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per Distribució d’Aigua inclosos els drets
d’enganxat, col·locació i utilització dels comptadors, en concret:
La proposta de la taxa d’aigua potable, pretén la modificació de la tarifa
de la Quota de Servei de la següent forma:

CONCEPTE. TASA AIGÜA POTABLE VIVENDA
QUOTA SERVEI (VIVENDA SENSE CONSUM)
QUOTA SERVEI RESTA VIVENDES

QUOTA
ACTUAL
24,80 €
8,54 €

QUOTA
MODIFIC
ADA
9,54€
9,54€

Es dir, no penalitzar els habitatges sense consum i posar-li la mateixa
quota que habitatges amb consum incrementada en 1 euro a dues
quotes.
Quedant per tant la seua redacció:
Article 6. Les Quotes a aplicar son les següents.

CONCEPTO. TASA AGUA POTABLE VIVIENDA
HASTA 10 M3
MAS DE 10 M3
CUOTA SERVICIO (VIVIENDAS SIN CONSUMO)
CUOTA SERVICIO
CONCEPTO. TASA AGUA POTABLE INDUSTRIA
DESDE 0 M3 A….
CUOTA SERVICIO

CUOTA
0,52
0,77
9,54
9,54

€
€
€
€

0,72 €
41,33 €

Disposició Final.
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en
el Butlletí Oficial de la Província, s’aplicarà a partir de l’1 de gener de
2016 i vigeix fins ser modificada o derogada expressament.
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva,
mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i
al Butlletí Oficial de la Província, durant un termini de trenta dies hàbils,
en els quals els interessats
podran examinar-lo i plantejar les
reclamacions que estimin oportunes.
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin
reclamacions a l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que
l’Acord és definitiu, tenint en compte l’article 17.3 del text refós de la
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Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, del 5 de març.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els
documents relacionats amb aquest assumpte.
.-14-

PROPOSICIONS
14.1-Sol·licitud de la Generalitat Valenciana de la millora del
transport públic de viatgers i de les zones d’estacionament de
l’Hospital de la Ribera.
Vista la moció presentada per En Evaristo Ribes Prats en nom i
representació del Grup Municipal Socialista, que a continuació es
transcriu:
MOCIÓ DEMANANT L MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS I LES
ZONES D’ESTACIONAMENT PRIVAT DE L'HOSPITAL DE LA RIBERA.
Des de que l'any 1999 inicià el seu funcionament l'Hospital de la Ribera han estat
continues i reiterades les ocasions en què diversos sectors socials i ciutadans de la
comarca han dirigit demandes al govern de la Generalitat perquè es procedisca a la
seua ampliació i millora, fent especial incidència amb el greu problema que es pateix
en eixe centre hospitalari per la falta de lloc adequat per a l'estacionament de vehicles
i per la deficient planificació del transport públic i privat dels potencials usuaris
provinents dels municipis de la comarca a eixa instal·lació.
El PSPV presentà a les Corts Valencianes els anys 2009 i 201I unes Proposicions No
de Llei (PNL) demanant al govern valencià ".. que, amb la major celeritat possible,
prenga les actuacions necessàries per a garantir la correcta prestació d'un servei de
transport públic de viatgers des de la totalitat de localitats incloses en el seu àmbit
d’influència a l'Hospital d'Alzira, amb una freqüència de pas i unes condicions que
facen possible l'accés amb transport públic a eixa instal·lació hospitalària... prenga les
mesures urgents necessàries per a garantir la seguretat i integritat física dels usuaris
del centre hospitalari i dels conductors que circulen per la via autonòmica CV-510 al
seu pas per l'Hospital de la Ribera en Alta... prenga les mesures urgents necessàries
per a incrementar els llocs reservats al correcte estacionament gratuït de
vehicles privats ela zona, al voltant de l'Hospital de la Ribera en A7zia, en quantitat
suficient per a cobrir les demandes existents..".
El govern valencià continua, després de molts anys, sense realitzar cap actuació
efectiva per a la millora d'eixos problemes i la situació que pateixen diàriament els
usuaris de l'Hospital no deixa d'empitjorar.
La falta d'un adequat transport públic que permeta l'accés en condicions admissibles
dels usuaris al centre hospitalari d'Alzira, que està ubicat fora de la població i que
compta amb unes comunicacions i accessos que poden qualificar-se (sent generosos)
de "comp1icats", i la falta d'una adequada cobertura per al transport públic des dels
municipis que estan inclosos en la seua àrea d’influència, ha fet que alguns pocs
ajuntaments (com és el cas del de
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l'Alcúdia amb el seu autobús gratuït s'hagen vist obligats a prendre la decisió
política de fomentar al seu càrrec econòmica (malgrat no ser una competència pròpia
municipal) alternatives de transport públic viables amb la posada en
funcionament d'autobusos complementaris gratuïts o d'ajudes econòmiques per a
facilitar l’accés dels col·lectius més exposats.
La gran afluència de persones que acudeixen d'altres comarques derivades per la
Conselleria de Sanitat (davant l'incentiu econòmic addicional que té per a fer-ho en
l'actual contracte concessional vigent l'empresa privada que gestiona el centre), és una
altra de les causes que ha influït negativament en el fet que l’afluència d'usuaris siga
encara major de la que correspondria a la població comarcal i que, en conseqüència,
els llocs d'estacionament existents per a vehicles privats siguen manifestament
insuficients.
El caos que s'arrossega des dels primers moments de l'inici del funcionament del
centre, i que ha anat agreujant-se any rere any és tan evident per a qualsevol usuari
que tinga la necessitat d'assistir qualsevol dia a l'Hospital que no és necessari fer una
descripció més concreta.
La realitat que es pot contemplar per a qualsevol és la de centenars de vehicles que
diàriament han de ser estacionaments pels seus titulars obligatòriament fora dels
escassos 400 llocs previstos per a l'estacionament gratuït, i del prop de 700 llocs
reservats a I ‘estacionament de pagament, ocupant irregularment i desordenadament
tots els espais reservats teòricament als vianants, els accessos particulars a finques i
a parcel·les privades dels voltants, els camins i les zones públiques de les rodalies, així
com moltes de les zones urbanes pròximes, i que arriben a col·lapsar en moltes
ocasions les vies interiors i exteriors del centre, impedint o limitant greument el pas i
la circulació de vehicles d’urgència o de transport públic.
També cal tenir en compte que la situació real que patim els veïns de la Ribera en
eixes instal·lacions comporta un gran perill per a la seguretat dels vianants que han
d'accedir a la instal·lació Hospitalària, quan es veuen obligats a sortejar" vehicles mal
estacionats o quan es veuen obligats a circular per llocs inadequats per a accedir a
l'entrada de l'Hospital des del lloc on finalment (després de molt de temps perdut
intentant trobar un lloc adequat per estacionar) poden deixar el seu vehicle, i que, en
el cas d'estacionar en el veí Polígon Industrial de "Tisneres" situat a l’alta banda de la
CV-510, situació a la que es veuen obligats en molts casos, han de travessar (per una
zona de pas extremadament perillosa) una carretera que suporta en tot moment un
nivell de trànsit molt elevat amb un densíssim trànsit de vehicles (amb aforaments
diaris que estan al voltant de 8.000 vehicles).
La solució passa, com s'ha apuntat des del PSPV en ocasions anteriors, en primera
instància per la millora dels medis de transport públic al centre des del diversos nuclis
urbans de la comarca que reben la seua assistència hospitalària a Alzira, la qual cosa
a més a més de facilitaria l'ús del transport públic reduiria la pressió que suposa
l'elevat nombre de vehicles particulars que els usuaris es veuen obligats a utilitzar,
fent innecessari que molts dels actuals usuaris utilitzen els seus vehicles privats per
accedir al centre hospitalari, i, en segons instància, per l'augment dels llocs reservats
a l'estacionament de vehicles privats en llocs convenientment habilitats al voltant de la
instal·lació hospitalària.
Cal prendre decisions urgents per a resoldre la caòtica situació que vivim des de fa
tants anys que hem assumit com a normal una realitat que no ho hauria de ser i que
afecta als prop de 300.000 ciutadans potencialment usuaris d'eixes instal·lacions, als
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treballadors del centre i a les persones que de fora de l’àrea de salut han d'assistir a
rebre prestacions sanitàries a eixe Hospital.
Es per això que, es proposen al Ple els següents acords:
PRIMER.- Sol·licitar al govern valencià que, de manera urgent, prenga decisions
efectives per a solucionar els problemes d'accessos que pateix el transport públic i
privat a l'Hospital de la Ribera, habilitant zones d'estacionament suficients per a
permetre l'estacionament dels seus vehicles als usuaris potencials d'eixa instal·lació
hospitalària per al cas dels ciutadans que es veuen obligats a acudir amb el seu
vehicle privat.
SEGO.- Sol·licitar al govern valencià que, de manera urgent, prenga decisions efectives
per a fomentar el transport públic de potencials usuaris a I ‘Hospital de la Ribera des
de tots els municipis de la Comarca, facilitant i ampliant els horaris d'accés a eixe
centre de les següents línies, fent innecessària l'actuació municipal de foment de la
prestació complementària de serveis que actualment està suplint les carències dels
actuals transports:
Línia Antella-Gavarda-Alberic-Benimuslem-Alzira-Hospital.
Línia a Carcaixent-Alzira-Guadassuar-Valencia
Línia Carcaixent-Alzira-Algemesí.
Línia Carcaixent-Hospital De La Ribera-Alzira.
Línia Cullera- Favara-Llaurí-Corbera-Alzira.
Línia Sollana-El Romaní-Almussafes-Benifaió-Alginet-Alzira-Hospital.
Línia Algemesí-Hospital.
Línia El Perelló-Alzira.
Línia Sueca- Alzira.
Línia Riola-Polinyá-Benicull-Albalat-Alzira-Hospital.
Línia Llombai - Alfarp- Catadau- Carlet- Benimodo- L’Alcúdia- Guadassuar- AlziraHospital.
TERCER.- Notificar aquest acord a la presidència de la Generalitat, a la conselleria
d’Infraestructures i als ajuntaments de la comarca de la Ribera.".

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

14.2- Implicació de l’Administració contra la plaga “Dragón
Amarillo” o Citrus Greening.
Vista la moció presentada per En Evaristo Ribes Prats en nom i
representació del Grup Municipal Socialista, que a continuació es
transcriu:
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“Implicació de les Administracions competents contra la plaga coneguda com a
Drac Groc o Greening
EXPOSICIO DE MOTIUS
La detecció en nombroses localitats de Galícia, i per primera vegada en la Península
ibèrica, de l'insecte denominat Psila africana (Trioza erytrae), que actua com a vector
transmissor del "Greening" (la malaltia més greu que afecta als cítrics en
l'actualitat), obliga, tant a adoptar totes les precaucions possibles com a posar en
marxa mesures excepcionals de caràcter preventiu amb l'objectiu d'impedir que
la referida i letal bacteri puga arribar a establir-se en la nostra citricultura.
La presència a Galícia de la Psila africana constitueix una alarma molt seriosa i
justificada perquè la hipotètica aparició de qualsevol brot de "Greening" -també
conegut amb els noms de drac groc o Huanglogbling- posaria literalment en
perill el futur de la citricultura espanyola. Aquest bacteri originari d'Àsia causa
una deterioració de les arrels que pot portar fins i tot a la mort de l'arbre, així com un
enverdament dels fruits, un acorxament de les venes i malformacions
diverses. Atès que no hi ha mètodes curatius eficaços, una vegada que s'ha declarat
la malaltia, l'única alternativa possible consistent en arrancar els arbres afectats
per a tractar de frenar l'avanç d'esta afecció només comparable amb la seua nociva
magnitud al devastador virus de la tristesa.
El "Greening" està present en més de compte països d'Àsia, Amèrica, Àfrica i
Oceania, on ha devastat en pocs anys extenses zones citrícoles. Per citar només
dos exemples de la voracitat d'aquest bacteri esmentarem que a Brasil ha sigut
necessari arrancar 24 milions d'arbres-equivalents a tota la superfície citrícola de
província de València- mentre que en Ftorida (EUA) ha causat, entre /us anys
2005 i 2011, una reducció del 23% de la seua producció citrícola.
A la vista d'estos antecedents i davant ell gravíssim i evident risc que comporta la
presència del vector transmissor de la malaltia en un nombre creixent de
localitats gallegues, l'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-ASAJA) ha
reclamat al Ministeri i a la Conselleria d'Agricultura l'engegada, de
manera coordinada amb totes les comunitats autònomes, d'un pla de xoc
basat en l'adopció de tot un seguit de mesures excepcionals per a tallar d'arrel
qualsevol possibilitat de disseminació de la Psila africana pel territori espanyol.
Fent-nos ressò de les paraules del sindicat agrari AVA-ASAJA, considerem
també, no obstant açò, que és necessari mobilitzar tots els esforços possibles en
la lluita contra aquest problema i estem convençuts que la contribució dels
ajuntaments de les zones citrícoles valencianes pot resultar decisiva.
Per tot açò que s'ha exposat, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Sant Joanet,
l'adopció
dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Sol·licitar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient que
destine tots els recursos necessaris i pose en marxa i
en coordinació amb
els governs autonòmics, totes aquelles mesures excepcionals encaminades a impedir
la irrupció de la plaga en la citricultura espanyola i de la Comunitat Valenciana en
particular.
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SEGON.- Sol·licitar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient que
es pose en contacte amb Portugal, on també s'ha detectat la presència de la
Psila africana, per a dissenyar i escometre un pla destinat a eliminar la presència
d'este
insecte tant a Portugal com a Galícia. Així mateix, sol·licitar al Ministeri que
intercanvie en tot moment informació amb el seu homòleg portuguès sobre l'evolució
de la plaga.
TERCER.- Sol·licitar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient que
es dirigixca a la Comissió Europea (CE) perquè endurisca al màxim el control de
plagues i malalties en la importació de fruites o material vegetal procedent de
països tercers.
QUART- Sol·licitar a la Generatitat Valenciana que mobilitze tots els recursos
necessaris i que activi al seu estat de màxima alerta et Pla de Vigilància
Fitosanitària dels Cítrics.
CINQUÉ.-Sol·licitar a tots els ajuntaments valencians amb interessos citrícoles en
els seus respectius termes municipals que destinen els recursos necessaris per a
implementar les mesures de prevenció i actuació que aprove ta Generalitat.
SISÈ.- Sol·licitar també a tots els ajuntaments valencians amb interessos citrícoles
que divulguen entre els agricultors fotografies de la PSILA AFRICANA per a que
puguen identificar-la en les seues explotacions en el cas que aparega, a fi de poder
oferir una resposta adequada amb la màxima celeritat.
SETÈ.- Comunicar els resultats de la moció a AVA-ASAJA, a la ministra d'Agricultura,
al conseller d'Agricultura, al president de la Generalitat, al Comissari d'Agricultura
de la UE, al Comissari de Comerç, al Comissari de Salut i Seguretat
Alimentària, al president de la Comissió d'Agricultura del Parlament Europeu (PE),
al president de la Comissió de Comerç Exterior i al president de la Comissió de
Medi ambient i Seguretat Alimentària."

L’ajuntament Ple per UNANIMITAT, ACORDA:
UNICO: Aprovar en tots els termes la proposta de la resolució
presentada, fent propis els acords que en ella es proposen.
.-15-

RATIFICACIÓ DE DECRETS EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS.
Es dona conter de les següents Resolucions en Matèria de Subvencions:
-Resolució 72/2015: Sol·licitar a la Diputació Provincial de València la
inclusió en el Projecte Provincial “La Dipu Te Beca”.
-Resolució 93/2015: Sol·licitar a la Diputació Provincial de València la
concessió d’una prorroga fins el 31 de juliol de 2015 per a justificar les
obres consistents “Actuacions d’urgència en el Cicle Hidràulic” incloses
en el Pla Provincial d’Actuacions Programades 2014-2015.
-Resolució 94/2015: Sol·licitar a la Diputació Provincial de València una
pròrroga per a la adjudicació de les obres “Construcció de un Edifici
cultura, Sala Polivalent, Fase I”, fins el 30 de setembre de 2015.
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-Resolució 137/2015: Sol·licitar a la Diputació Provincial de València
una prorroga fins els 30 de novembre de 2015, per a justificar les obres
consistents “Actuacions d’urgència en el Cicle Hidràulic” incloses en el
Pla Provincial d’Actuacions Programades 2014-2015.
-Resolució 172/2015: Sol·licitar a la Diputació Provincial de València
una pròrroga per a l’adjudicació de les obres “Construcció de un Edifici
cultura, Sala Polivalent, Fase I”, fins el 30 de novembre de 2015.
El Ajuntament Ple, por UNANIMIDAD, ACORDA
UNIC.-Ratificar les Resolucions referenciades, en tots els seus termes
als efectes procedents.
.-16-

INFORMACIÓ SOBRE ASSUMPTES D’INTERÉS MUNICIPAL
No es formulen
.-17-

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 56 al 193
amb dos incloses, que a continuació es relacionen:
NUMERO
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

DESCRIPCIÓN
Cesión Local Motor
Modificación de Crédito subvención Leds
Modificación de Crédito subvención Rehabilitación Casa Motor
Modificación de Crédito subvención plan ajardinamiento
Cesión Local Motor
Aprobación pago factura
Aprobación nominas marzo
Cambio día festivo Consum
Convocatoria Pleno Elección Mesa Elecciones
Reparos
Aprobación relación pagos
Licencia Obra Menor
Reducción superficies tasas municipales
Fuga agua potable
Aprobación nominas abril
Adjudicación PAMU 2015
Solicitando inclusión en Proyecto “La Dipu Te Beca” 2015
Exención IVTM a Vicente Pascual Mongort
Licencia Apertura Cordobés: Almacén piezas automóvil. La Sènia 3
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
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Cambio de tasas c/ Luis Meliana, 20
Dietas alcaldía: marzo, abril y mayo
Aprobación relación de pagos 08/05/2015
Desestimación reclamación pol 2 parcela 321
Desestimación reclamación pol 2 parcela 170
Adjudicación contrato suministro caucho y juegos infantiles. PIPJ
Adjudicación contrato suministro mobiliario edificio multiusos
Aprobación 1ª certificación “Ciclo Hidráulico PAP”
Revocar compensación GV
Primera certificación Sociedades Musicales III
Lic Urbca Menor Antonia Miñana
Lic Urbca Menor Lucia Polop
Lic Urbca Menor Jose Mahiques
Lic Urbca Menor Francisco Tormo
Segunda certificación Manc. Benestar Social
Declaración desierto licitación Xiringuito 2015
Compensación JB Publicitat
Aprobación nominas mayo
Solicitud Prórroga PAP 2014-15
Solicitud Prórroga PPOS 2014-15
Adjudicación bar Polideportivo a Borja Savall Texias
Datar recibo 2015. Vehículo 6405DJK. Construcciones F. Herraiz
Aprobación relación pagos factura
Prescripción obligaciones reconocidas Presupuesto cerrado 2012
Autorización uso casa Motor Grup teatre La Carrasca
Cambio titularidad Campos Grimaltos a Maquinaria Campos Pavia
Cambio titularidad Tasa Caminos. Hnos. Armengol Mongort
Convocatoria sesión extraordinaria Pleno
Datar recibo 2015. Vehículo V-6743-FC. Mª Carmen Martínez Mongort
Cambio titularidad Tasa Caminos. Hnos. Pascual Monreal
Modificación de créditos 09/2015. Actuaciones ciclo hidráulico
MC 10 2015 Sede Musical fase III
MC 11 2015 AEDL
Convocatoria Sesión Constitutiva Corporación
Licencia Obra Menor. Elionor Perez
Licencia Obra Menor. Remedios Garcia
Pagos a Justificar
Delegaci
Designación Tenientes de Alcalde
Convocatoria sesión extraordinaria Pleno 2 de julio
Aprobación factura “Adquisición de Mobiliario Edificio Multiusos
Aprobación facturas PEEITL
Aprobación Nominas Junio
Aprobación Relación de pagos 30 06 2015
MC 12 2015 Salari Jove
MC 13 2015 Mobiliario Edificio Multiusos
MC 14 2015 Mobiliario Urbano
MC 15 2015 Plan Parques y Jardines
MC 16 2015 Cultura y Festes
Licencia Obra Menor Josefa Carbonell
Devolución IVTM V-9515-GV
Licencia Obra Menor Esperanza Gonzalez
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127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
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Baja Vado c/ MANUEL 5
Devolución IVTM 2784 DTX
Delegación TT. Alcalde
Devolución IVTM V-4411-FJ
Devolución IVTM 1968 BKT
Exención IVTM + 25 años
División Horizontal Vicente Pascual
Aprobación facturas PIPJ 2015
Dietas Alcaldía mayo y junio
Orden de Ejecución CAM
Porraga PAP III
Aprobación Pagos 29 07 2015
Aprobación nominas Julio
MC 17 2015 PECAP
MC 18 2015 Mayores ingresos partidas ampliables
MC 20 2015 La Dipu te Beca
Aprobación Relación de Pagos 06 08 2015
Aprobación Certificación 1 Ruralter
Licencias Obra Menor Santiago Enguidanos
Licencia Obra Menor Jose Peropadre
Compensación IBI Los Borja número 3 S.L.
Autorización Vuelta Ciclista
Datar recibo IVTM 5893 GMK
Tarjeta Armas
Alta vado permanente 74
Licencia Obra Menor Manuel Gonzalez
Licencia Obra Menor Miguel Nadal
Requeriment documentació Jessica Guarderia
Aprobació Factures PAMU 2015
Compensación JB publicitats
Orden Restaurante Marcuello
Responsabilidad Patrimonial Tomas Sala y Garcia Abril
Aprobación Días Festivos 2016
Adjudicación Jessica Guarderia
Licencia Urbana Menor Isidro Martin
Licencia Obra Menor Vicente de la Asunción
Delegación TT Alcalde
Adhesión Portal Transparencia
Cesión Aula Cultural
IFS 2015 Diputación de Valencia
Alta vado permanente, número 75
Aprobación nominas Agosto
Aprobación Relación Pagos Septiembre
Cambio titular Bar Cordobes
Prórroga Adjudicación PPOS 2014-2015
Reducción Superficie tasa Caminos
Licencia Obra Menor Naves Marcor
Denegación Lic Obra menor Naves Marcor
Prórroga Ejecución PPOS 2014-2015
Contratación Oficial de primera
Aprobación Nominas Septiembre
Aprobación Relación de Pagos 28 09 2015
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180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
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193
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Delegación Voto FVMP
Decreto Compensación Luz Xiringuito
Aprobación factures Cinema Estiu
Aprobació definitiva Cinema Estiu
Cesión Local Casa Cultura (ANGLES)
MC 22 2015 Luz Tecvasa
MC 21 2015 Campaña Desratizacio
Licencia Obra Menor Juan Rovira
Cesión Local Motor Penya Valencianista
Cesión Local Grup Play Back
Oferta Operación de Tesorería
Operación Tesorería Adjudicación
Aprobación Relación Pagos 08 10 2015
Decreto Convocatoria Pleno

18DESPATX EXTRAORDINARI
18.-1 OPERACION DE TESORERIA
Donar constància de la Resolució d'Alcaldia número 191 de data
07 d’octubre de 2015 que a continuació es transcriu:
Vist que amb data 01 D'OCTUBRE DE 2015, es va incoar procediment per a la
concertació d'una operació de tresoreria per import de 19.000,00 euros, per al
pagament de part de l'última quota que ha quedat pendent del préstec concertat en el
seu moment amb l'entitat BBVA, oficina València-Institucions.
Vist que amb data 02 d'octubre de 2015, es va emetre per intervenció informe, per a
valorar la viabilitat de la concertació d'aquesta operació de Tresoreria.
Vist que amb data 05 d'octubre de 2015, es va sol·licitar oferta a l'Entitat BBVA,
oficina València-Institucions.
A la vista de les oferta presentada, de conformitat amb l’establert l'article 52.2 del
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de Llei
d'Hisendes Locals, en relació amb el 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local,
RESOLC
PRIMER.- Adjudicar a l'Entitat BANC BILBAO BISCAIA ARGENTARIA-BBVA la
concertació de l'operació de Tresoreria per import de 19.000,00 TERCER-. Notificar a
l'Entitat BANC BILBAO BISCAIA ARGENTARIA-BBVA, l'adjudicació al seu favor de
l'operació de Tresoreria%o20AC en les següents condicions:
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IMPORTE CONCEDIDO
PLAZO

19.000,00
MENSUALES (AMORTIZACION +INTERESES)
TIPO DE INTERÉS

FIJO
Euribor trimestral +0,75
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VARIABLE
Indicador de Referencia y Euribor
diferencial
3 meses
Plazo de Revisión
3 meses

Intereses de Demora
REDUCCIONES PREVISTAS DE LÍMITE DURANTE EL PERIODO
COMISIONES
De Apertura

No Disponibilidad

0,00

SEGON-. Notificar a l’Entitat BANCO BILBAO VIZCAYA
adjudicació al seu favor de l’operació de Tresoreria.

ARGENTARIA-BBVA, la

L'Ajuntament Ple, queda assabentat de la resolució de referència a tots
els efectes procedents.
19PREGS I PREGUNTES
Es pregunta a partir de quan entren en vigor les noves normes
d’us del Local el Motor. El secretari contesta que a partir d’aquesta
aprovació.
I no havent-hi més assumptes a tractar s'alça la sessió a les
21.05 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
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