ACTA NÚM. 12/14 SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 23 DE
DESEMBRE DE 2014
ASSISTENTS:
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Alcaldessa- Presidenta
Sra. Amparo Arcís Martínez (PP)
Regidors i regidores:
Sr. José Luis Monrabal March(PP)
Sr. David Pablo Villanueva Alemany (PP)
Sr. José Vicente Alepuz Guillén (PP)
Sra. Mª de las Mercedes Gómez Madrid (PP)
Sra. Mª Isabel Cristina Sabater Magraner (PP)
Sra. Sandra Garulo Campa (PP)
Sra. Marta Ortiz Martínez (PSOE)
Sr. Xavier Martínez Fontestad (PSOE),
Sr. Andrés Blázquez Gallego (PSOE)
Sra. Gema Armero Llácer (PSOE),
Sr. Alejandro Gómez Vendrell (PSOE)
Sra. Maria José Piles Vela (PSOE)
Sr. José Vicente Zafra Vidal (G.B)
Sra. Maria José Martínez Más (G.B)
Sr. Eduard Goméz Signes (C.M COMPROMÍS)
Sra. Marta Grau Rovira (C.M COMPROMÍS)

En el Saló de Sessions
de la Casa Consistorial
de Benifaió sent les 20
hores del dia 23 de
desembre
2014, es
van reunir els senyors
al marge relacionats,
Regidors
de
l'Ajuntament Benifaió,
prèvia
convocatòria
cursada a este efecte i
assistint en número
suficient,
davall
la
presidència de la sra.
alcaldessa
Amparo
Arcís Martínez, actuant
com
a
secretaria
general, Olivia Martínez
García que dóna fe.

Secretaria General:
Olivia Martínez García
Tambè assesteix José L. Aira Carrión Interventor d’aquest Ajuntament
L'Alcaldessa-Presidenta declara oberta la sessió i es procedix a l'estudi dels assumptes que integren l'ordre
del dia.
ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTÒRIA
⇒ PUNT 12.1- Lectura i aprovació de les actes núm. 10 de 28 d’octubre de 2014 i núm. 11 de 13
de novembre de 2014.
⇒ PUNT 12.2- (Règim interior, personal i seguretat ciutadana) Declarar deserta la licitació
relativa a la gestió del servici públic de piscina municipal coberta de Benifaió en règim de
concessió.
⇒ PUNT 12.3- (Règim interior, personal i seguretat ciutadana) Modificació de l’article 4 dels
Estatuts del Consell Municipal d’Esports de Benifaió.
⇒ PUNT 12.4- (Règim interior, personal i seguretat ciutadana) Aprovació inicial de la modificació
d’estatuts de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Adaptacions a la Llei de Règim Local de la
Comunitat Valenciana - Llei 8/2010 de 23 de juny (LRLCV) i a la modificació de la Llei
reguladora de les Bases de Règim Local per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalització i Sostenibilitat de la Administració Local (LRSAL).
⇒ PUNT 12.5- (Hisenda) Afectació de l’ingres de la indemnització per resolució del contracte en
la empresa Eulen a inversió en la piscina municipal coberta.
⇒ PUNT 12.6- (Hisenda) Al·legació a l’acord plenari núm. 10.5 de data 28/10/2014. relatiu a
l’acord provisional per a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI, presentada pel
Grup Municipal Socialista, el 04/11/2014 amb núm. registre d’entrada 2014008734.
⇒ PUNT 12.7- (Hisenda) Moció del Grup Municipal Socialista, de data 17/11/2014 núm. Registre
d’entrada 2014009106, relativa a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
a la prestació dels servicis públics municipals que es desenrotllen en la instal·lació piscina
coberta. Club esportiu TRIESPORT ROQUETTE.
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⇒ PUNT 12.8- (Hisenda) Expedient administratiu relatiu a la modificació de la vigent ordenança
reguladora de la taxa per a l’ocupació del sòl, vol i subsòl de domini públic local. Servici de
subministrament d’energia elèctrica en les parades del mercat ambulant.
⇒ PUNT 12.9-(Hisenda) Expedient administratiu relatiu a la modificació de la vigent ordenança
reguladora de la taxa per l’ocupació del sòl i subsòl de domini públic local. Tramitació
autorització administrativa ocupació, per dies aïllats, de les parades del mercat ambulant quan
queden vacants algun dia per no acudir l’adjudicatari.
⇒ PUNT 12.10- (Hisenda) Expedient núm. 45/2014. Modificació crèdit: crèdit extraordinari
⇒ PUNT 12.11- (Agricultura i Medi Ambient) Aprovar, si procedeix, la proposta de renovació de
l’adhesió de l’Ajuntament de Benifaió al conveni marc subscrit entre la Generalitat Valenciana,
a través de la Conselleria d’Infraestructures, territori i Medi Ambient, i l’entitat ECOVIDRIO, de
data 5 de maig de 2014.
⇒ PUNT 12.12- (Agricultura i Medi Ambient) Aprovar, si procedeix, la sol·licitud a l’Entitat Pública
Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, de finançament de les despeses
d’explotació i manteniment de la depuradora d’aigües residuals de la urbanització Pla de les
Clotxes.
⇒ PUNT 12.13- (Servicis Socials, Dona i Majors) Proposta del Grup Municipal Socialista de
Benifaió relativa al Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència.
⇒ PUNT 12.14- (Servicis Socials, Dona i Majors) Proposta del Grup Municipal Socialista
Municipal relativa a la derogació del Decret 113/2013, de 2 de agost, del Consell, en relació al
copagament de centres de persones amb discapacitat.
⇒ PUNT 12.15- (Servicis Socials, Dona i Majors) Proposta d’Adhesió al Conveni de Col·laboració
entre la FVMP, la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i les Fiscalies de les
Audiències Provincials de València, Castelló i Alacant, per a la posada en marxa d’un
Programa de Mediació en matèria d’intervenció socio educativa amb menors infractors.
⇒ PUNT 12.16- Despatxos extraordinaris, si procedixen.
⇒ Desptx extraordinari 12.16.1- (Hisenda) Expedient administratiu relatiu a la refinanciació del
prèstec formalitzat a travès del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, per poder amortitzar,
total o parcialment, de manera anticipada el deute pendent amb el FFPP.
⇒ Despatx extraordinari 12.16.2- (Hisenda) Modificació de les Bases d´execució del vigent
pressupost de l’Ajuntament. Excepció d’obligatorietat factura electrònica.

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
⇒ PUNT 12.17- Informar sobre els Decrets d’Alcaldia del mes d’octubre i del mes de novembre de
2014.
⇒ PUNT 12.18- Donar compte del Decret d’Alcaldía núm. 1523 de data 29 de setembre de 2014.
⇒ PUNT 12.19-Precs i preguntes.
PART RESOLUTÒRIA
PUNT 12.1- Lectura i aprovació de les actes núm. 10 de 28 d’octubre de 2014 i núm. 11 de 13 de
novembre de 2014.
Plantejat per la sra. Alcaldessa si hi ha alguna rectificació o objecció respecte acta núm. 10 de 28 d’octubre
de 2014 s´aprova per 11 vots a favor (7 del PP, 2 G.B i 2 C.M Bloc-Compromís) i 6 vots en contra (dels
regidors del PSPV-PSOE). El regidor socialista, el sr. Martínez, explica que la raó fonamental per la qual no
aprova el seu grup l´acta és que en el punt 10.5 el tècnic va reconeixer que va incloure una paràgraf
després del quadre que no estava en la proposta inicial per a no perjudicar l´acord.
Plantejat per la sra. Alcaldessa si hi ha alguna rectificació o objecció respecte acta núm. 11 de 13 de
novembre de 2014 s´aprova per UNANIMITAT.

PUNT 12.2- (Règim interior, personal i seguretat ciutadana) Declarar deserta la licitació relativa a la
gestió del servici públic de piscina municipal coberta de Benifaió en règim de concessió.
Considerant que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el 13 de novembre de 2014 aprovà l’expedient
de contractació de la piscina coberta de Benifaio en règim de concessió.
Considerant que es va publicar anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Provincia de València nº 277 de
21 de novembre de 2014.

Considerant que finalitzat el termini de presentació d´ofertes el 11 de desembre de 2014 no s´ha presentat
cap.
Considerant que de conformitat amb allò disposat en l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel que s´aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic procedix declarar
deserta la licitació.
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Vist el dictamen de la Comissió de Règim interior, Personal i Seguretat Ciutadana de 18 de desembre de
2014.

El portaveu de C.M Bloc-Compromís el sr. Gómez, aclara que l´acord de tancament s´adoptarà per la Junta
de Govern Local. Esta proposta és una formalitat procedimental. El regidor és manifesta en contra del
tancament de la piscina coberta municipal. Es sent enganyat, la precepció a curt termini era que la millor
opció era resoldre el contracte amb Eulen fixant una indemnització i pactant la continuació del servei fins el
31 de desembre de 2014. Inicialment es transmet certa tranquilitat ja que pareixia que hi havien dos
empreses interessades en la gestió…. i ara es sent enganyat. El nou plec s´anava a adaptar a les
necessitats de les empreses i fins i tot es contractà un tècnic extern. Es plantejaren moltes qüestions. La
subvenció prevista per al 2015 era més alta per a posibilitar el tancament de l´instal·lació i fer les obres.
L´acord amb Eulen era raonable. Ara la piscina pareix que no és rentable: la plantilla, les reparacions… Les
conseqüencies son immediates: 800 usuaris, 16 treballadors, entitats esportives del poble afectades… La
responsabilitat política està clara, a banda de les circumstàncies econòmiques, s´han pres decisions
polítiques errònees. Les reparacions no son qüestions de dies o mesos ja que les deficiències son
importants en temes estructurals i de salud pública. Ara es vol maquillar afectant l´ingrés de l’indemnització
a l´execució de les obres en la piscina. El portaveu opina que faltaria molt més per tal de complir la promesa
de tornar a obrir. El tancament de la piscina posa de manifest la decadència del mandat del PP.
La regidora de G.B, la sr. Martínez, afirma que allò relatiu a la proposta d´acord està clar. Pareix ser que les
dos empreses interessades digueren que la piscina municipal de Benifaió no suposava un mercat atractiu.
La piscina té un cubitatje més gran que la seua població. Ara serà necessari fer un manteniment. No hi ha
plan B. Ningú vol que es tanque la piscina, tots volen que continue prestant-se el servici públic. Opina que si
les coses es supervisaren no estarien davant d´esta situació.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, manifesta no estar d´acord. No obstant això, la proposta d´acord
requerix adoptar una postura. Aclara que l´acord relatiu al tancament de la piscina s´adoptarà en la Junta de
Govern Local del pròxim 29 de desembre de 2014. El PP és el responsable. El seu grup desde l´inici ha
mantingut una postura crítica, manifestaren la seua preocupació quan Eulen ficava papers damunt la
taula…La portaveu opina que no s´ha atés la crisi bé. Es va convocar una reunió on es va decidir resoldre el
contracte i aprovar un nou plec….en les diferents reunions es ficava de manifest l´existència d´empreses
interessades. Com a oposició es sent enganyada. La solució no s´ha meditat i més tenint en compte les
repercursions que té. Considera que hi ha hagut deixadesa de l´Ajuntament. En una Junta de Portaveu es
digué que els treballadors tenien les cartes d´acomiadament si bé no és cert. El seu grup sempre ha apostat
per la continuitat del servei. De forma reiterada s´ha vingut preguntant pel “pla b” i digueren que tenien fins
“pla c”. Tot açò es fruït de la mala gestió econòmica del PP, la qual no possibilita tindre altres opcions. En tot
cas, el poble no és responsable d´això.
El portaveu popular, el sr. Monrabal, recorda que porten tres anys tancant amb superávit, pagant de forma
anticipada els prèstecs i amb una mitja de pagament a proveïdors de 15 dies.
El regidor popular d´esports, el sr. Villanueva, agraix al públic la seua assistència per tal de coneixer de
primera mà tot. El regidor diu que no han estat amb els braços creuats ja que estàn treballant per tal de
poder tornar a obrir la piscina. Afirma que el tancament és provisional per tal de fer millores (ja que l´aigüa ix
gelada, cal reduir el got…). Si estes coses no s´arreglen no hi hauràn empreses interessades. La deixadesa
d´Eulen s´ha produit últimament. S´ha ficat molts diners (de 50.000 euros a 130.000 euros). Explica que
s´està treballant per tal de millorar l´instal·lació. Considera que Benifaió té la milllor piscina de la comarca i
de València. Per això tots volen la piscina i que es torne a obrir.
El portaveu de C.M Bloc-Compromís, el sr. Gómez, recorda que els plecs vigents ja establien un sistema
d´infraccions i sancions. Algunes deficiències son d´anys i altres més recents per això deuria haver alguna
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resposta de l´equip de govern per tal de garantir el compliment del contracte. És una bona piscina i una
bona instal·lació, tal vegada un poc desproporcionada però ara es va a deixar de prestar un servici públic
durant un temps. Dicen que és impossible que qualsevol empresa es faça càrrec de l´instal·lació amb
deficiències si bé això ja es plantejava en el plec.
El portaveu de G.B, el sr. Zafra, diu que és correcte allò del superávit però cal recordar que Benifaió deu 9
milions d´euros en prèstecs. Diuen que en tres mesos fan les obres i tornen a obrir la piscina. Recorda que
el Pla d´ajust, que aprovaren el PP i C.M Bloc-Compromís, l´al·leguen quan interessa ja que no es complix
en altres aspectes. La responsabilitat política és de l´equip de govern i sobretot del sr. Villanueva.
La sra. Arcís recorda que és la Lllei la que no permitix incrementar la plantilla.
La portaveu del grup municipal socialista, la sra. Ortiz, explica que volen que es creguen que el tancament
és provisional si bé cal fer memòria ja que en juliol s´aprovà la resolució i fins novembre no es portà el
plec… eixa és la raó fonamental per la qual no hi ha marge de maniobra. Recorda que el seu grup ha
treballat i ha fet aportacions. Desde el seu grup s´han fet moltes gestions. La portaveu planteja la possibilitat
de que les empreses no hajen tingut temps d´estudiar els plecs. La reducció de la llàmina d´aigua es deuria
haver executat en agost. Tot es deuria d´haver fet abans. Sempre aludixen a allò relatiu al superávit si bé
això ve imposat per la Llei. La reialitat és que hi ha un deute de més de 8 milions d´euros. La sra. Ortiz
afirma que lluitarà per la continuitat del servici públic.
El portaveu popular, el sr. Monrabal, matisa que els préstecs ascendixen a un poc més de 7 milions d´euros
i no 9 milions d´euros com han dit. L´endeutament màxim és 110% si be ara hi ha un 30% menys. Recorda
que desde que governa el PP hi han 35 milions d´euros en inversions que han entrat en forma de subvenció
(entrades, mercat, plaça, piscina…). L´endeutament està per baix del màxim que fica la llei. El portaveu
opina que les coses funcionen millor.
El regidor popular d´esports, el sr. Villanueva, agraix el treball realitzat per tots els regidors. Reitera que
s´està treballant per tal d´obrir la piscina si bé no sap la data exacta que tornarà a obrir-la. El regidor informa
que es reduirà la llàmina d´aigua, projecte que sols pot ejecutar Myrta i es farà un Pla d´Actuacions en la
piscina. Recorda que no hi ha tècnic d´esports i per això serà necessari contractar externament un tècnic. Si
les millores s´executen trobaràn la solució. El gimnàs es portarà al pabelló i serà l´ús gratuit.
La sra. Alcaldessa manifesta que l´equip de govern ha fet un esforç per tal que vingueren empreses. Han
visitat moltes empreses les instal·lacions. Els treballadors de la piscina saben l´estat en que es troba la
mateixa. El punt de partida era l´aprovació del plec si bé no saben que es poden trobar en l´instal·lació.
Quan es reduisca la llàmina i si es possible s´amplie el gimnàs es tornarà a traure el plec. Mentres es farà
un manteniment de la piscina. La sra. Arcís lamenta el tancament de la piscina coberta però a la vista de les
circumstàncies pensa que és el millor.

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per 15 vots a favor (7 vots dels regidors del P.P, 6 dels
regidors del PSOE i 2 dels regidors de C.M Bloc-Compromís) i 2 abstencions (dels regidors de G.B)
adopta el present acord:
PRIMER. Declarar vàlida la licitació relativa a la gestió del servici públic de piscina municipal coberta de
Benifaio, en règim de concessió.
SEGON. Declarar deserta la licitació relativa a la gestió del servici públic de piscina municipal coberta de
Benifaio en règim de concessió, al no haver-se presentat cap oferta una vegada finalitzat el termini.
TERCER. Ordenar la publicació de l´anunci del present acord al Butlletí Oficial de la Provincia de València.

PUNT 12.3- (Règim interior, personal i seguretat ciutadana) Modificació de l’article 4 dels Estatuts del
Consell Municipal d’Esports de Benifaió.
Considerant que en sessió plenària de 24 de juny del 2008 (BOP 267 de data 8 de novembre del 2008) es
van aprovar els Estatuts del Consell Municipal d'Esports.
Resultant que l'article 4 dels estatuts del Consell Municipal d'Esports de Benifaió establix que:
“Article 4. Composició del Consell municipal d'Esports.
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El Consell municipal d'Esports de l'Ajuntament de Benifaió ha d'estar compost pels membres següents:
1. El president/a. Que serà el senyor/a Alcalde/sa- Presdient/a de la Corporació o membre en qui delegue..
2. El vicepresident primer. Que serà el Regidor/a de l'àrea d'esports o qualsevol altre regidor designat a este
efecte per la Presidència.
3. El vicepresident segon. Que serà un membre del Consell d'Esport no anomenat per la Corporació i triat
per majoria absoluta amb el vot exclusiu dels representants de les entitats.
4. El secretari. Que serà un funcionari designat per l'Alcalde/ssa de la Corporació. Assistirà a les reunions i
tindrà veu, però no vot.
5. Un representant (regidor o no) proposat per cada un dels grups polítics i que tinguen representació en la
corporació.
6. Un representant de cada entitat o associació esportiva, de caràcter local, degudament constituïda i
inscrita en el Registre Municipal d'Associacions i en la resta de registres procedents.
7. Un màxim de 3 persones que per la dedicació i coneixement de les matèries de competència del consell,
es designen per la Corporació per a formar part del mateix que seran anomenats a proposta del Ple del
Consell Municipal d'Esports i triats per majoria absoluta amb el vot exclusiu dels representants de les
entitats o associacions esportives de tal ple.
Els membres del Consell local d'Esports participaran en nom d'una entitat no més.”
Resultant que es pretén modificar l'avantdit article amb la finalitat que una entitat esportiva puga tindre
participació en el consell d' esports des del moment que s'inscriga en el Registre Municipal d'Associacions,
és pel que es proposa que l'apartat 6t de l'article 4 dels Estatuts del Consell Municipal d'Esports quede
redactat de la manera següent: “ 6. Un representant de cada entitat o associació esportiva, de caràcter local,
degudament constituïda i inscrita en el Registre Municipal d'Associacions i en la resta de registres
procedents. Si durant el mandat de la Corporació s'inscrigueren en el Registre municipal d'Associacions
noves entitats esportives designaràn un representant que passarà a integrar este Consell.”
Vist el dictamen de la Comissió Règim interior, Personal i Seguretat Ciutadana de 19 de novembre de 2014.

El portaveu de C.M Bloc- Compromís, el sr. Gómez, diu que votarà a favor de la proposta per tal que les
entitats puguen participar en l´òrgan desde el moment en que es registren.
El portaveu de G.B, el sr. Zafra, explica que es tracta de modificar els Estatuts del Consell per tal de donar
participació inmediata a noves entitats en el Consell d´Esports.
El regidor socialista, el sr. Martínez, informa que el seu grup s´abstindrà en la votació del present punt. Li
pareix que l´aspecte formal és lamentable ja que mai havia vista a un regidor presentar una proposta verbal
per tal que es modifiquen uns Estatauts per tal de donar participació immediata a les noves entitats. En
l´expedient no hi ha informes, ni proposta... opina que no és la forma de fer les coses. A més este criteri no
està en cap lloc ja que de la lectura de l´article no es despren que no puguen participar. No enten la presa.
Considera que podria haver-se fet millor i per això demana una major formalitat.
El regidor popular d´esports, el sr. Villanueva, informa que actualment no poden participar els nous clubs en
el Consell i recorda que la Llei l´ampara per tal de presentar propostes verbals.
Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per 11 vots a favor (7 vots dels regidors del P.P, 2 dels
regidors de C.M Bloc-Compromís i 2 dels regidors de G.B) i 6 abstencions (dels regidors del PSOE)
adopta el present acord:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l'article 4 apartat 6 dels estatuts del Consell Municipal
d'Esports que quedaria amb el següent tenor literal:
6. Un representant de cada entitat o associació esportiva, de caràcter local, degudament constituïda i
inscrita en el Registre Municipal d'Associacions i en la resta de registres procedents. Si durant el mandat de
la Corporació s'inscrigueren en el Registre municipal d'Associacions noves entitats esportives designaràn un
representant que passarà a integrar este Consell.”
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SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència als interessats la modificació de l'apartat 6t de l'article 4
dels Estatuts del Consell Municipal d'Esports, prèvia publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el
Tauler d'Anuncis de la Corporació per un termini de trenta dies, perquè puguen presentar les reclamacions i
suggeriment que estimen oportunes. En cas que no es presente cap reclamació o suggeriment, s'entendrà
definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional.

PUNT 12.4- (Règim interior, personal i seguretat ciutadana) Aprovació inicial de la modificació
d’estatuts de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Adaptacions a la Llei de Règim Local de la
Comunitat Valenciana - Llei 8/2010 de 23 de juny (LRLCV) i a la modificació de la Llei reguladora de
les Bases de Règim Local per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat
de la Administració Local (LRSAL).
Considerant que la Llei 8/2010 de 23 de Juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana (LRLCV) va
establir un nou marc legal per a les Mancomunitats, i els Estatuts d’estes havien d’adaptar-se al règim
establert per la Llei.
Considerant que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de la Administració
Local –LRSAL- que modifica la Llei de Bases de Règim Local, i que afecta al règim jurídic de les
mancomunitats, s'estableix en la disposició en el termini de sis mesos hauran d'adaptar-se a la normativa
establerta en la mateixa
Considerant que la mancomunitat aprovà acord d’iniciació del procediment en sessió de Ple de data 12 de
febrer de 2014 (dins del termini de sis mesos), per unanimitat.
Considerant que segons circular remesa per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat
Valenciana remesa a les mancomunitats, este termini s’ha interpretat pel Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, en el sentit que s'entén iniciat i complida l'exigència legal quan "s'haguera
aprovat l'acord d'iniciar el tràmit de modificació dels Estatuts".
Considerant que en l'acord adoptat es va aprovar suspendre el còmput del termini de sis mesos al que es
refereix la disposició transitòria onzena de la Llei 27/2013 de 27 de desembre sobre racionalització i
sostenibilitat de l'administració local, fins rebre els informes preceptius per a la continuació de la tramitació
del procediment, de la Generalitat Valenciana i de la Diputació Provincial de València; així com fins rebre
certificat de cadascun dels municipis integrants de la Mancomunitat sobre l’acord plenari aprovat i sobre la
inserció d’anunci en el Tauler municipal d’edictes.
Considerant qie s'ha sol·licitat i emès informe a la Diputació Provincial de València i a la Direcció General
d'Administració Local de la GV. S’han incorporat suggeriments i aclariments efectuats en els informes rebuts.
Considerant que consta en l´expediente memòria justificativa on es descriuen i motiven les modificacions
proposades segon allò exposat anteriorment. En este sentit la memòria de la modificació inclou:
a) l’adaptació dels Estatuts a les disposicions introduïdes per la LRLCV amb una redacció més
acurada, d’acord amb les possibilitats legals que permet la Llei de Bases de Règim Local, la Llei de
Regim Local de la Comunitat Valenciana, segons l’interpretació derivada dels dictàmens emesos pel
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i les indicacions de la Direcció General
d'Administració Local de la Generalitat Valenciana,
b) l’adaptació dels Estatuts a la LRSAL. En este sentit es pretén adaptar els Estatuts mitjançant la
descripció dels serveis i competències que es considera que la mancomunitat pot prestar dins del
nou marc legal,en els següents termes:
-- es reflecteixen com a competències de la mancomunitat, tots els serveis i competències
assenyalades en la nova redacció de l’article 25 i 26 de la LRBRL que poden prestar els
municipis, així com altres derivats ó inclosos en estes competències.
-- es contemplen les possibilitats legals que en matèria de prestació de serveis la legislació
sectorial de la comunitat autònoma ó estatal atribueixen ó pugueren atribuir en el futur les
mancomunitats.
-- es preveu la possibilitat d'assumir aquells altres serveis que li se puguen encomanar per
altres administracions públiques dins del nou marc legal establert.
-- s’esclareix i s’especifica, reiteradament, que l'assumpció de competències per la
Mancomunitat està subjecta a que la normativa vigent ho permeta.

Considerant que procedeix la tramitació de la modificació dels Estatuts de conformitat amb allò que
estableixen els articles 95 en relació al 93 de la LRLCV i per tant es requereix l’acord no sols de la
Mancomunitat sinó de tots els municipis que la integren
Considerant que l´aprovació de la modificació requerix majoria absoluta tant dels membres del Ple de la
Mancomunitat com dels membres del Ple de cadascun dels municipis que la integren, segons l’article 44.2.7
de la LRBRL, article 89 de la LRCV i els propis Estatus de la Mancomunitat.
Considerant que esta Corporació Municipal valora positivament la proposta de modificació dels Estatuts de
la Mancomunitat de la Ribera Alta.
Vist l´informe de la Secretària General nº 69 de 27 de juny de 2014.
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Vista la proposta d´Alcaldia de 27 de juny de 2014.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Personal, Seguretat Ciutadana i Règim Interior de 23 de juliol
de 2014 on es proposa al Ple l´adopció del següent acord:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la Ribera Alta amb la finalitat d'adaptarlos a la Llei 8/2010 de Règim Local de la CV i a la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de la Administració
Local. Els estatuts de la Mancomunitat quedaran amb el següent tenor literal:
”ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
Preàmbul
Amb la finalitat de dotar la Ribera Alta de Xúquer d’un organisme supramunicipal que gestione, rendibilitze i ordene tots
aquells serveis i recursos que necessiten els pobles que la integren, i en tant no ens dotem d’una Llei de
Comarcalització, es crea la Mancomunitat de la Ribera Alta. És, i ha de ser missió de la Mancomunitat, vetllar per l’àmbit
comarcal, tot entenent i vertebrant la comarca com a comunitat natural i històrica, integrant i integradora del nostre país,
comunitat que necessàriament ha de potenciar-se com a àrea adequada per a la prestació de serveis d’àmbit
supramunicipal.
TÍTOL I. Disposicions generals
Capítol I. Constitució de la Mancomunitat
Article 1
a) Els municipis que històricament han integrat la Ribera Alta, tot emparant-se amb el que disposa l’ordenament jurídic
vigent, podran adherir-se a aquesta Mancomunitat.
b) Els municipis d’Alberic, l’Alcúdia, Alcàntera de Xúquer, Alfarp, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Beneixida, Benifaió,
Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Càrcer, Carlet, Catadau, Cotes, l’Ènova, Gavarda, Guadassuar, Llombai, Manuel,
Massalavés, Montserrat, Montroi, la Pobla Llarga, Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàrcer, Tous,
Turís i Villanueva de Castellón constitueixen la Mancomunitat de la Ribera Alta.
Article 2
La Mancomunitat, administració pública local, és una entitat territorial amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar plena i
independent de la dels municipis que la integren, per a l’acompliment dels seus fins específics.
Capítol II. Seu
Article 3
La Mancomunitat de la Ribera Alta té la seua seu a la ciutat d’Alzira, on estaran ubicats els seus òrgans de govern i
administració.
Capítol III. Objecte i fins
Article 4. Objecte
La Mancomunitat de la Ribera Alta té com a objecte la defensa i la promoció dels interessos comuns dels municipis que
la integren i l’organització i la prestació mancomunada de totes aquelles activitats que tinga assumides, de conformitat
amb els presents estatuts. Podrà promoure, executar i prestar totes aquelles actuacions, obres o serveis, públics o
privats, que contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions dels municipis integrants.
Article 5. Facultats i potestats
1.1. La Mancomunitat té facultat per a intervindre en totes les matèries atribuïdes als municipis, especialment quan
l’exercici d'eixes facultats es faça a un àmbit superior al municipal.
1.2. Els municipis adherits, davant la necessitat o conveniència de realitzar actuacions i/o de prestar serveis, amb un
àmbit territorial superior al d’un municipi, consideraran prioritàriament l’atenció d’eixa necessitat des de l’ens comarcal
que és la Mancomunitat, a la qual hauran de donar audiència abans de resoldre eixe respecte.
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1.3. La Mancomunitat es postula davant les altres administracions públiques territorials com a ens apte i idoni per a
l’atenció de necessitats, la realització d’actuacions i/o la prestació de serveis, amb un àmbit territorial superior al d’un
municipi.
1.4. La Mancomunitat podrà assumir la delegació d’atribucions, funcions o serveis, ja siguen de simple tramitació o
informació o siguen resolutives, que al seu favor s’aproven per la Generalitat Valenciana o per altres administracions
públiques.
2. La Mancomunitat, per al compliment del seu objecte, podrà exercir i desenvolupar a tot el seu àmbit competencial i
territorial d'actuació totes les potestats, facultats i funcions atribuïdes als municipis, en la condició d’ens públics
territorials.
Entre d'altres les següents:
a) Potestats reglamentaria i d'autoorganització.
b) Potestats tributària i financera.
c) Potestat de programació o planificació.
d) Potestats expropiatòria i d'investigació, delimitació i recuperació d'ofici dels seus béns.
e) Presumpció de legitimitat i executivitat dels seus actes.
f) Potestats d'execució forçosa i sancionadora.
g) Potestat de revisió d'ofici dels seus actes i acords.
h) Prelacions i preferències i resta de prerrogatives reconegudes a la Hisenda Pública per als seus crèdits sense
perjudici de les que corresponguen a les Hisendes de l'Estat, de les comunitats autònomes i dels municipis, així com la
inembargabilitat dels seus béns i drets en els termes previstos a les lleis.
i) Qualsevol altra potestat o facultat reconeguda a favor dels municipis que poguera resultar
adient o necessària per al compliment dels fins de la Mancomunitat
Article 6. Fins
1. La Mancomunitat podrà assumir activitats destinades a l'atenció dels següents fins:
a) La prestació de serveis relacionats amb les matèries i competències en què la legislació vigent admet que els
municipis actuen mancomunadament, com són:
- Protecció del medi ambient urbà: parcs i jardins públics, gestió de residus sòlids urbans i protecció contra la
contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en zones urbanes.
- Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Promoció i gestió de la vivenda de promoció pública
amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l'edificació.
- Infraestructura viaria i altres equipaments de la seus titularitat: pavimentació de les vies públiques i accés als nuclis de
població.
- Protecció i gestió del patrimoni històric.
- Policia Local, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
- Trànsit, estacionament de vehicles, mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
- Fires, abastiments, mercats, llotges i comerç ambulant.
- Protecció de la salubritat pública.
- Cementeris i activitats funeràries.
- Abastiment d'aigua potable a domicili.
- Enllumenat públic.
- Servei de neteja viària.
- Evacuació i tractament d'aigües residuals.
- Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en
situació o risc d'exclusió social.
- Promoció de la cultura i equipaments culturals.
- Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.
- Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les administracions educatives
corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. Conservació,
manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària
o d'educació especial.
- Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.
- Promoció de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les
comunicacions.
b) La realització d'aquells serveis necessaris orientats que els municipis puguen exercir les
competències o prestar els serveis en què la legislació vigent admet que actuen. Entre d'altres
els relatius a:
- Gestions administratives, estadística, arxius, foment de la participació ciutadana, equipament i serveis informàtics.
Recursos humans i formació.
- Subministraments, adquisició de materials fungibles, neteja d'instal·lacions públiques.
- Gestió, liquidació, recaptació en voluntària i/o en executiva i inspecció de tot tipus
d’ingressos, de dret públic o privat, incloent-hi la gestió de sancions en matèria de trànsit o d’altres matèries.
c) A més, podrà prestar aquells altres serveis per als quals estiga habilitada per la legislació sectorial vigent, estatal o
autonòmica, prèvia aprovació pel Ple de la Mancomunitat i modificació dels Estatuts en el sentit d’incloure en ells els
referits serveis.
TÍTOL II. Òrgans, atribucions i funcionament
Capítol I. Òrgans
Article 7. Òrgans
1. Els òrgans de la Mancomunitat seran representatius dels ajuntaments mancomunats d’acord
amb el que disposen els següents articles.

2. Els òrgans necessaris de la Mancomunitat són:
a) El Ple
b) La Presidència
c) La Vicepresidència o Vicepresidències
d) La Junta de Govern
e) Les Comissions Informatives
3. Així mateix podran constituir-se:
a) Comissions de seguiment de serveis.
b) L’Assemblea de Participació Comarcal, constituïda per vocals designats per la representació d’àmbit comarcal dels
partits polítics més rellevants que es reunirà, almenys, una vegada a l’any.
c) Òrgans complementaris en forma de consells sectorials o altres òrgans semblants per a integrar i facilitar la
participació ciutadana en els diferents àmbits d'activitat a la comarca.
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Capítol II. El Ple
Article 8
El Ple és l’òrgan suprem de govern i administració de la Mancomunitat representatiu de tots els municipis que la
integren.
Article 9
El Ple de la Mancomunitat estarà integrat pels vocals representants de les entitats mancomunades.
Article 10
1. Els integrants del Ple són els següents:
a) Primers vocals: Ho seran els alcaldes/sses dels municipis mancomunats, que seran membres nats del Ple.
b) Segons vocals: Ho seran un regidor/a elegit/da per cada ajuntament, de conformitat amb la legalitat vigent.
2. Tots els vocals podran participar als debats.
3. El vot serà emés pel primer vocal de cada municipi si estiguera present en la sessió, i si no ho està, pel segon vocal
del municipi.
4. Cessament
a) La pèrdua de la condició d’alcalde/ssa comporta el cessament com a primer vocal.
b) Els segons vocals mantindran la seua condició fins que no siguen revocats per l’Ajuntament que el va designar o
perden la condició de regidor/a.
d) Si la pèrdua de la condició d’alcalde/ssa o de regidor/a estiguera motivada per l’extinció del mandat, continuaran com
a vocals a la Mancomunitat en funcions només per a l’administració ordinària fins a la presa de possessió dels seus
successors.
e) Si l’ajuntament deixa de ser membre de la Mancomunitat, els seus representants perdran la condició de vocal.
5. Cada entitat local menor dels municipis que formen part de la Mancomunitat podrà designar un representant davant el
Ple de la Mancomunitat, amb veu però sense vot, elegit per l'entitat local menor, de conformitat amb la legalitat vigent.
Article 11. Constitució del Ple
1. Després de la celebració d’eleccions municipals, i una vegada que els ajuntaments hagen comunicat a la
Mancomunitat els seus representants, el president en funcions convocarà la sessió plenària per a la constitució i elecció
de la Presidència.
Aquesta sessió se celebrarà en el període dels tres mesos següents a la constitució dels ajuntament. Si no es convocarà
en el termini assenyalat, quedarà automàticament convocada per a l’últim dia hàbil d’aquest termini, a les 12:00 h., al
lloc de celebració habitual de les sessions plenàries de constitució de la Mancomunitat. El secretari de la Mancomunitat
notificarà la convocatòria tot incloent a l’ordre del dia la constitució i l’elecció de la Presidència.
2. El Ple, en la sessió d’organització considerarà, específicament, les atribucions a delegar en la Presidència i/o en la
Junta de Govern, per tal d’afavorir el bon funcionament de l’organització de la Mancomunitat sense perjudici del seu
control pel Ple.
3. El mandat del Ple de la Mancomunitat es perllongarà fins a la celebració de noves eleccions locals. Després
continuarà en funcions fins a la data de constitució de la nova corporació. En eixe període tan sols es podrà dur a terme
l’administració ordinària, i en cap cas podran acceptar-se acords per als quals legalment es requerisca una majoria
qualificada. L’acta de la darrera sessió plenària podrà ser aprovada per la Presidència en funcions i tres vocals
designats entre els diferents grups comarcals.
4. El Ple de la Mancomunitat podrà celebrar sessions a la seu de la Mancomunitat i també a la Casa Consistorial, o lloc
habilitat a l'efecte, dels municipis integrants.
Article 12. Funcions del Ple
1. Corresponen al Ple de la Mancomunitat totes les atribucions que la normativa vigent en matèria de règim local
atribueix al ple dels ajuntaments, amb les adaptacions pertinents al règim propi de les mancomunitats.
2. En tot cas correspon al Ple de la Mancomunitat:
a) Elegir i destituir el president/a.
b) L'aprovació de la modificació o reforma dels Estatuts.
c) Admissió i separació de membres de la Mancomunitat.
d) Fixar anualment les aportacions econòmiques dels municipis integrants de la Mancomunitat.
e) Informar l’acord inicial de separació de qualsevol dels seus membres.
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f) Acordar la dissolució de la Mancomunitat i nomenar els vocals de la Comissió Liquidadora, així com l’aprovació de la
proposta efectuada per aquesta.
g) Totes aquelles que li siguen atribuïdes al Ple pels presents Estatuts.
Capítol III. El president. Funcions
Article 13. La Presidència
1. El titular de la Presidència de la Mancomunitat serà elegit en la sessió constitutiva del Ple de la Mancomunitat d’entre
els vocals que la integren, per majoria absoluta dels drets de vot.
2. Si cap candidat obté majoria absoluta en primera votació, es procedirà a realitzar una segona votació en la mateixa
sessió entre els dos candidats que hagueren obtingut el major nombre de vots. Resultarà elegit el candidat que obtinga
major nombre de drets de vot. En cas d’empat, resultarà elegit el de major edat.
3. El titular de la Presidència deixarà de ser-ho:
a) En perdre la condició de vocal.
b) Per renúncia a la Presidència, que haurà de formular per escrit davant el Ple de la Mancomunitat, el qual adoptarà
acord de coneixement i elecció de nou titular de la Presidència en el termini de temps més curt possible.
c) Pels mateixos motius i en els mateixos termes que la legislació de règim local preveu per a la pèrdua de l’alcaldia de
les corporacions locals.
Article 14. Vicepresidència/es
La Presidència designarà una o més vicepresidències, els titulars de les quals han de pertànyer a la Junta de Govern,
que la substituiran per l’ordre del seu nomenament en cas d’absència, vacant o malaltia, o abstenció en un procediment.
Article 15. Funcions de la Presidència
1. Corresponen a la Presidència de la Mancomunitat totes les atribucions que la normativa vigent en matèria de règim
local atribueix a l’alcaldia dels ajuntaments, amb les adaptacions pertinents al règim propi de les mancomunitats.
2. La Presidència pot delegar l’exercici de les seues atribucions de conformitat amb el que es preveu a la normativa
vigent en matèria de règim local per a la delegació d’atribucions per l’alcalde dels ajuntaments.
Capítol IV. Junta de Govern. Comissions Informatives. Comissions de Serveis
Article 16. La Junta de Govern i les Comissions Informatives
La composició, funcionament, organització i atribucions, tant de la Junta de Govern com de les Comissions Informatives,
s'ajustarà al que, a eixe respecte, resulte aplicable i vinculant de la normativa vigent en matèria de règim local.
Article 17. Les Comissions de Seguiment de Serveis
1. El reglament de cada servei mancomunat específic podrà incloure la constitució d’una Comissió de Seguiment del
Servei, tot regulant el seu funcionament, per tal d’estudiar, debatre i informar els assumptes hi relacionats, sempre que
l’entitat i el volum de les qüestions plantejades en relació al servei ho requerisquen.
2. La representació en aquestes comissions correspondrà als municipis adherits, en proporció a la seua participació en
el servei.
Capítol V. Grups comarcals
Article 18. Grups comarcals
1. Els integrants del Ple de la Mancomunitat s’agruparan en grups comarcals, amb la finalitat de facilitar i agilitzar el
funcionament dels òrgans de la Mancomunitat. Cada grup comarcal s'integrarà pels vocals que s’hagen presentat a les
eleccions municipals en llistes d’una mateixa formació electoral. Un grup haurà d’estar constituït per, almenys, dos
vocals designats per, almenys, dos municipis. En tractar-se de vocals designats per una formació electoral que haja
sigut votada per, almenys, un 2% del nombre dels vots emesos en el conjunt del municipis de la comarca, el grup podrà
estar constituït per un únic vocal. El conjunt dels vocals que no s’integren a un altre grup comarcal es constituiran en
grup comarcal mixt.
2. El grup comarcal determinarà i comunicarà el nom i les sigles identificadores del grup, així com el seu portaveu, titular
i suplent o suplents tot indicant, si de cas, l'ordre de substitució.
3. En allò no previst en aquests Estatuts, als grups comarcals de la Mancomunitat els seran d’aplicació les normes de
funcionament previstes per als grups polítics dels ajuntaments.
Capítol VI. Funcionament del Ple i de la Junta de Govern
Article 19. Funcionament del Ple
Al Ple li serà aplicable el règim de funcionament que la normativa vigent en matèria de règim local preveu per al ple dels
ajuntaments, amb les següents particularitats:
1. Convocatòria:
a) Les sessions ordinàries se celebraran com a mínim una vegada per semestre. Les extraordinàries quan així ho
decidisca la Presidència o ho sol·licite, almenys, 1/4 del nombre legal de vocals del Ple, que ostenten, almenys, 1/4 dels
drets de vot. En aquest últim cas, la celebració de la sessió s’ajustarà al que, a eixe respecte, resulte aplicable i
vinculant de la normativa vigent en matèria de règim local.
b) Les sessions del Ple es convocaran almenys amb cinc dies hàbils d’antelació.
c) La notificació de les convocatòries es podrà fer via electrònica, per correu o per qualsevol altre mitjà que deixen
constància de la seua recepció. Podrà fer-se individualment a l’integrant de l’òrgan col·lectiu o remetent-la a l’ajuntament
del qual forme part. S’adoptaran mesures per a facilitar l’accés dels vocals a la informació relativa als assumptes
inclosos a l’ordre del dia.
2. Celebració de sessions:

a) El Ple es constitueix vàlidament amb l’assistència d’1/3 del nombre legal dels seus integrants, titulars o suplents, que
ostenten 1/3 dels drets de vot.
b) Immediatament abans del començament de les sessions plenàries els portaveus dels diferents grups comarcals es
podran reunir per tal de tractar els assumptes relacionats amb la bona marxa de la sessió.
3. Votacions:
a) A les votacions s'utilitzarà el sistema de vot ponderat. Correspondrà a cada municipi un nombre de drets de vot igual
al del nombre de regidors que la legislació de règim electoral general determine per al seu ajuntament, augmentat en
dos drets de vot per cada 5.000 habitants de dret o fracció.
b) És necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels drets de vot per a l’adopció dels acords en
les següents matèries:
- Acordar la modificació dels Estatuts.
- Acordar la dissolució de la Mancomunitat, previ els tràmits escaients, i nomenar els vocals
membres de la Comissió Liquidadora així com l’aprovació de la proposta efectuada per
aquesta.
- Qualsevol altra matèria que així es dispose als presents Estatuts o en la normativa aplicable.
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Capítol VII.Reglament Orgànic
Article 20. Reglament Orgànic de la Mancomunitat
Es preveu, expressament, que mitjançant reglament orgànic propi de la corporació, aprovat per majoria absoluta dels
integrants del Ple, es podrà desenvolupar la composició, organització i funcionament dels òrgans de govern i de
l’administració de la Mancomunitat, amb la limitació de complir i respectar, en tot cas i sense cap excepció, el que al
respecte d'eixes matèries resulte aplicable i vinculant per a les mancomunitats de municipis, de la normativa vigent en
matèria de règim local.
TÍTOL III. Règim jurídic. Personal. Serveis
Capítol I. Règim jurídic dels actes
Article 21. Règim jurídic dels actes
1. Els actes dels diferents òrgans de la Mancomunitat emesos en l’àmbit de les seues atribucions posaran com a regla
general fi a la via administrativa.
2. Els municipis integrants de la Mancomunitat estaran vinculats als acords adoptats en el compliment dels seus fins
pels seus òrgans de govern. En els supòsits, previstos en els presents Estatuts o, en el seu cas, en la legislació de la
Comunitat Valenciana, pels quals s’exigisca la ratificació pels Plens dels ajuntaments afectats, serà necessari que
s’acomplisca aquest requisit.
3. Al municipi seu de la Mancomunitat hi haurà un Registre General d’Entrada i Eixida de Documents. Els registres de
les diverses entitats locals mancomunades tindran la consideració de registres delegats del de la Mancomunitat a tots
els efectes d’entrada, eixida i presentació de documents. Per tal de facilitar als residents en els municipis membres de la
Mancomunitat la presentació de documents relacionats amb aquesta, els respectius ajuntaments rebran tota instància,
escrit o document adreçat a qualsevol dels òrgans de la Mancomunitat i dins de les vint-i-quatre hores següents els
cursarà directament a l’òrgan corresponent.
4. El valencià és la llengua pròpia la Mancomunitat de la Ribera Alta. Es la llengua utilitzada en el seu funcionament
ordinari. La documentació de la Mancomunitat es redactarà en valencià, sense perjudici del compliment i el respecte de
la normativa sobre ús de les dues llengües cooficials a la Comunitat Valenciana i de la confecció de documents en altres
idiomes per estar adreçats fora de la Comunitat Valenciana i/o de l’Estat Espanyol.
Capítol II. Personal
Article 22. Personal de la Mancomunitat
En la condició d’entitat local territorial, en matèria de personal, a la Mancomunitat li és d’aplicació tota la normativa
vigent en cada moment per a les entitats locals en matèria de personal, amb les adaptacions pertinents al règim propi de
les mancomunitats i als presents Estatuts, amb les següents particularitats:
a) La direcció del personal de la Mancomunitat correspon a la Presidència.
b) La Mancomunitat podrà autoritzar la col·laboració d’algun dels seus empleats amb
qualsevol dels ajuntaments dels municipis integrants o amb qualsevol de les entitats públiques en les quals té
participació. La col·laboració podrà ser de la totalitat o de part de la jornada de l’empleat i tindrà per objecte únicament
tasques relacionades amb els serveis prestats per la Mancomunitat. Aquesta col·laboració requerirà la conformitat de
l'interessat, l'acord d’ambdues entitats i la concreció de les despeses a assumir per cadascuna d’elles, pel cost de
l’empleat.
c) Personal interí. La Mancomunitat, de forma motivada, podrà autoritzar l’aplicació/utilització de les borses de treball
temporal que ella tinga aprovades i en vigor, per qualsevol dels ajuntaments integrants o per qualsevol de les entitats
públiques en les quals té participació.
Prèvia autorització de l’entitat titular de la borsa, podrà aprovar l’aplicació/utilització de les borses de treball temporal
constituïdes i en vigor a qualsevol de les entitats públiques en les quals té participació.
d) Dissolució de la Mancomunitat. En cas de produir-se la dissolució de la Mancomunitat, resultarà d’aplicació el que es
disposa en l’art. 35.3 d’aquests Estatuts.
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e) A les bases del personal per als aspirants a les diferents places que es convoquen, a més dels requisits que
reglamentàriament es determinen, de conformitat a la legislació de règim local i de funció pública, inclosa la pròpia dels
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, es requerirà la titulació corresponent, expedida per l’autoritat acadèmica
competent, que en podrà declarar també l’equivalència.
La valoració i l’exigència de coneixements de valencià en la selecció del personal al servei de la Mancomunitat de la
Ribera Alta s’ajustarà al que a eixe respecte resulte aplicable i vinculant de la normativa vigent en matèria de règim
local.
L’exigència de coneixements de valencià com a requisit per a la participació en els processos selectius haurà de figurar
en la relació de llocs de treball de la Mancomunitat.
Capítol III. Serveis
Article 23. Els serveis de la Mancomunitat
1. La Mancomunitat podrà realitzar la prestació i explotació dels serveis, d’acord amb qualsevol de les formes previstes
a la legalitat vigent per a les entitats públiques. Abans del dia 1 de novembre de cada any es calcularà el cost efectiu de
cadascun dels serveis, en els termes de la legislació vigent.
2. Els servis prestats seran serveis generals i específics.
2.1. Són serveis generals els prestats i dirigits de forma general i indiferenciada al conjunt de totes les corporacions
locals adherides o als veïns del seus municipis, així com els serveis bàsics propis de l’administració general de tota
administració pública. Es financien amb la quota ordinària.
2.2. Són serveis específics els prestats i dirigits de forma específica i concreta a una part de les corporacions locals
adherides o als veïns del seus municipis. Es financien amb la quota específica de cada servei.
3. La prestació de serveis per la Mancomunitat requerirà la prèvia tramitació de procediment per a la seua creació, que
inclourà l’aprovació de la memòria justificativa del servei pel Ple de la Mancomunitat, i per a la corresponent modificació
dels Estatuts. Els municipis associats podran adherir-se a la totalitat dels fins previstos o sols a una part, sempre que
siguen independents entre ells. L’adhesió d’un ajuntament a un servei mancomunat suposarà la subrogació de la
Mancomunitat en la titularitat del servei en el respectiu municipi. En el cas
dels serveis específics l’ajuntament haurà d'aprovar una resolució expressa d'adhesió, amb acceptació de les condicions
i termes previstos en el reglament del servei.
4. La Mancomunitat podrà prestar serveis de forma conjunta amb altres mancomunitats o altres administracions
públiques mitjançant consorcis, convenis interadministratius o qualsevol altra forma associativa prevista legalment.
5. Els serveis que presta la Mancomunitat, en el marc de la legislació vigent, són els següents:
- Servei de gestió de residus urbans.
- Servei de protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en zones
urbanes.
- Servei de col·laboració en la gestió urbanística.
- Servei de millora de la infraestructura viària.
- Servei de millora i conservació del patrimoni històric.
- Servei de millora de la protecció civil.
- Servei de millora del trànsit i la mobilitat.
- Servei de gestió i recaptació d’ingressos de dret públic.
- Servei de promoció de fires i mercats.
- Servei d’abastiment d’aigua.
- Servei de millora de l’enllumenat públic.
- Servei de millora de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en
situació o risc d’exclusió social.
- Servei de promoció de la cultura.
- Servei de promoció del valencià.
- Servei de l’esport i d’ocupació del temps lliure.
- Servei de col·laboració en l’exercici de competències municipals en matèria educativa.
- Servei de col·laboració en les gestió informàtica, arxivística i administrativa dels municipis.
- Servei de formació i millora de la qualificació del personal de les corporacions locals.
TÍTOL IV. Règim econòmic
Capítol I. Dels recursos econòmics
Article 24
1. La Hisenda de la Mancomunitat estarà constituïda pels següents recursos:
a) Ingressos de dret privat.
b) Taxes i preus públics.
c) Contribucions especials per a la realització d’obres públiques o per a l’establiment o ampliació dels serveis públics
assumits per la Mancomunitat.
d) Participació o recàrrecs sobre els Tributs de la Generalitat Valenciana o d’altres d’entitats locals que procedisquen, en
els termes que s’establisquen a la seua legislació específica.
e) Subvencions i d’altres ingressos de dret públic.
f) Operacions de crèdit mitjançant la contractació de préstecs o crèdits concertats en aplicació de la legislació vigent per
a les entitats locals.
g) Multes i sancions.
h) Aportacions dels municipis mancomunats.
i) Totes aquelles formes d’ingressos previstes en la legislació vigent.
2. Per a la imposició, exacció, liquidació i cobrament dels recursos enumerats al punt anterior caldrà:
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2.1. Per als ingressos de les lletres b) i c), així com per al recàrrecs sobre tributs, aprovar les corresponents ordenances
fiscals i/o aquells acords administratius necessaris per a la seua exigència. Les ordenances fiscals corresponents, una
vegada aprovades, tindran força obligatòria en tots els municipis que integren la Mancomunitat.
2.2. Per a la resta d’ingressos, resolució de l’òrgan de la Mancomunitat que resulte competent en funció de la matèria.
3. Correspondrà als municipis facilitar a la Mancomunitat tota la informació que calga per a la formació de padrons, altes,
baixes i altres modificacions referides als contribuents afectats pels distints serveis que constituïsquen els fins regulars
dels articles anteriors.
4. La Mancomunitat podrà en tot moment, pels seus mitjans, comprovar la veracitat i exactitud de les dades a què fa
referència el número anterior.
5. Per a l’establiment o modificació dels preus públics s’estarà a allò que es regula en la legislació vigent.
Article 25. Aportacions dels municipis
1. Les aportacions dels municipis integrants de la Mancomunitat podran ser en concepte de quota general, específica o
extraordinària.
2. La quota general atendrà les despeses de l’activitat general de la Mancomunitat. S’exigirà i serà obligatòria per a tots
els municipis integrants s’adherisquen, o no, a la totalitat de les seues finalitats i utilitzen, o no, els seus serveis. El seu
import s’aprovarà pel Ple de la Mancomunitat i consistirà en la fixació d’una xifra anual per cada habitant de dret de cada
municipi, d’acord amb el Padró Municipal d’Habitants a data 1 de gener de l’any anterior.
3. La quota específica atén a les despeses generades per un servei concret i determinat d’adhesió voluntària. L’import
de cada quota específica es fixarà per resolució de la Presidència, prèvia audiència als municipis adherits al servei, la
qual es farà de forma simultània a la liquidació provisional de la quota.
La resolució determinarà l’import a liquidar de forma clara i objectiva, tot ajustant-la a la diferència entre les despeses,
de tot tipus, necessàries per a la prestació del servei i els ingressos o subvencions afectats, tot distribuint-la entre els
pobles adherits al servei amb l’aplicació dels següents mòduls:
- Nombre d’habitants de dret.
- Nombre d’habitatges.
- Volum del pressupost.
- Base imposable sobre els béns immobles.
- Consum realment efectuat del servei.
- Qualsevol altre criteri o combinació de criteris que determine de forma objectiva la quantitat a ingressar.
4. La quota extraordinària o derrama podrà imposar-se amb motiu de despeses extraordinàries, d’acord a les bases que
s’aproven a l’efecte pel Ple de la Mancomunitat.
5. Les aportacions municipals tindran el caràcter de despeses obligatòries de pagament preferent.
6. Simultàniament a les liquidacions de quotes, la Presidència podrà aprovar la compensació d’obligacions/drets
pendents amb els municipis adherits. La compensació es farà prèvia audiència al municipi, la qual es farà de forma
simultània a la liquidació de la quota.
7. Podrà aprovar-se l’obligació de domiciliar en un compte bancari el pagament de la quota. En tractar-se d’una quota
específica, aquest extrem haurà de figurar en el reglament del servei. Podrà, així mateix, establir-se una reducció
percentual de la quota a ingressar, per la domiciliació del seu pagament.
Article 26
1. Les aportacions econòmiques dels municipis es realitzaran en la forma i terminis que determine el Ple. El pagament
de les aportacions dels municipis podrà fraccionar-se per mensualitats, trimestres o qualsevol altra periodicitat que
s’acorde. Cas que un municipi es retarde en el pagament de la seua quota més d’un trimestre la Presidència requerirà el
seu pagament en el termini de 20 dies. Transcorregut aquest termini sense haver-se fet efectiu el deute la Presidència
podrà sol·licitar dels òrgans de l’Administració Central, Autonòmica o Provincial la retenció de les quotes pertinents amb
càrrec a les quantitats que per qualsevol
concepte foren liquidades a favor de l’ajuntament deutor amb la finalitat de ser entregades a la
Mancomunitat.
2. Aquesta retenció està autoritzada expressament pels ajuntaments dels municipis integrants amb la seua adhesió a la
Mancomunitat, sempre que s’acompanye la certificació de descobert reglamentària en cada cas.
3. El manteniment reiterat en situació de deutor a la Mancomunitat per part d’una entitat local serà causa suficient per a
procedir a la seua separació definitiva. Les quantitats endeutades i les despeses que se’n deriven podran reclamar-se
de conformitat amb els apartats 1 i 2 d’aquest article. Per a la separació definitiva se seguirà el procediment previst en
l’art. 32.2 d’aquests Estatuts.
Capítol II. Del pressupost
Article 27. El pressupost
1. La Mancomunitat aprovarà anualment un pressupost de conformitat amb allò disposat a la legislació de règim local
vigent.
2. El pressupost constitueix l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden
reconèixer, i dels drets de venciment o que es previnguen realitzar al llarg del corresponent exercici econòmic.
3. S’inclouran en el pressupost les inversions que es pretenguen realitzar, així com llurs fonts de finançament.
Capítol III. Del patrimoni
Article 28. El patrimoni
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1. El patrimoni de la Mancomunitat estarà integrat per tota classe de béns, drets i accions que legítimament adquirisca,
bé en el moment de la seua constitució o amb posterioritat. A l’efecte haurà de formar-se un inventari de conformitat amb
allò disposat a les disposicions vigents en la matèria i rectificar-se anualment.
2. La participació de cada entitat mancomunada en aquest patrimoni es fixarà tant inicialment com a partir d’aquest
moment en funció del nombre d’habitants de dret de cada entitat d’acord amb el darrer padró. No obstant això, i donades
les característiques de les aportacions a la Mancomunitat, podran ser tinguts en compte altres factors de ponderació.
TÍTOL V. Vigència, modificació d’Estatuts i dissolució de la Mancomunitat
Capítol I. Vigència de la Mancomunitat
Article 29
La Mancomunitat es constitueix per temps indefinit.
Capítol II. Modificació dels Estatuts
Article 30. Modificació dels Estatuts
1. Correspon al Ple de la Mancomunitat resoldre al respecte de la modificació dels Estatuts.
2. Si la modificació que es pretén afecta aspectes constitutius, l'acord del Ple suposarà l'aprovació de la memòria
justificava i del projecte d'estatuts modificats que dóna inici al procediment; tot seguint-se el procediment de conformitat
a la legislació aplicable.
3. Si la modificació no afecta a aspectes constitutius, l'acord del Ple dóna fi al procediment. L'acord serà sotmés a
informació pública pel termini d'un mes, amb inserció d'anunci al tauler de la Mancomunitat i al diari oficial. De no
presentar-se cap al·legació, ni reclamació, l'acord esdevindrà definitiu sense més tràmit.
Capítol III. Adhesió a la Mancomunitat
Article 31. Adhesió a la Mancomunitat.
1. La incorporació a la Mancomunitat d’un nou municipi no suposarà l’alteració dels seus elements constitutius. La
incorporació requereix que assumisca les obligacions que es desprenen dels presents Estatuts, i en qualsevol cas:
a) Aprovació de la sol·licitud d’incorporació i de l’acceptació dels Estatuts de la Mancomunitat pel vot favorable de la
majoria absoluta del Ple de la corporació interessada.
b) Aprovació de l’acceptació de la incorporació pel vot favorable de la majoria absoluta del Ple de la Mancomunitat.
2. Als acords a aprovar s’haurà de resoldre, necessàriament, respecte de l’aportació inicial dels municipis incorporats a
la Mancomunitat, amb posterioritat a llur constitució, la qual vindrà determinada:
a) Per l’índex de patrimoni de la Mancomunitat per habitant, multiplicat pel nombred’habitants de dret de l’entitat que
sol·licita la inclusió.
b) Aportarà també la part proporcional que li corresponga del patrimoni concret assignat al servei individualitzat en què
s’integre el municipi, tenint-hi en compte els valors de ponderació de l’adquisició i que s’han d’aplicar al municipi que
sol·licita la inclusió. Cas de no existir aquest patrimoni, aportarà la quota resultant de multiplicar la quantitat a què es
refereix l’apartat 2 de l’article 25, pel nombre d’habitants de dret del municipi i per un nombre d’anys que no podrà
excedir de cinc. La quota resultant d’aquesta valoració podrà ser exigida en el moment de la incorporació de l’entitat
local la Mancomunitat o quedar diferida per al suposat de la dissolució o, en el seu cas, separació de la Mancomunitat.
3. Així mateix, haurà d’aportar totes les despeses que s’originen amb motiu de llur inclusió en la Mancomunitat.
Capítol IV. Separació de municipis
Article 32. Separació de municipis de la Mancomunitat
1. Separació unilateral. Qualsevol dels ajuntaments membres podrà separar-se voluntàriament de la Mancomunitat,
prèvia comunicació amb, almenys, un any natural d’anticipació i prèvia liquidació i pagament dels deutes pendents,
sempre que haja transcorregut un període mínim de tres anys de la seua pertinença a la Mancomunitat i s’haja tramés el
següent procediment:
a) Acord inicial del ple de l’ajuntament interessat, adoptat pel vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres,
pel qual se sol·licite la separació, i s’expose al públic l’acord per un termini mínim de quinze dies en el DOCV, en els
taulers d’anuncis dels ajuntaments membres i en el de la Mancomunitat.
b) Informe del ple de la Mancomunitat. Aquest informe no és vinculant.
c) Constitució de la Comissió Liquidadora dels drets i les obligacions econòmiques de l’ajuntament interessat amb la
Mancomunitat, de conformitat a l’article 35 d’aquests Estatuts.
d) Informe preceptiu de la conselleria competent i de la Diputació Provincial.
e) Aprovació de la liquidació econòmica pel Ple de la Mancomunitat, prèvia audiència de l’ajuntament interessat.
f) Acord definitiu del ple de l’Ajuntament interessat, adoptat per majoria absoluta del nombre legal del seus membres.
g) Acord del Ple de la Mancomunitat, adoptat per la majoria exigida legalment, el qual serà independent de la
materialització del resultat de la liquidació econòmica aprovada.
2. Separació forçosa.
2.1. Seran causes de separació forçosa de municipis:
a) El persistent incompliment del pagament de les seues aportacions. Es considerarà incompliment persistent
l’acumulació de deutes per import superior al quíntuple de la quota ordinària anual.
b) L’incompliment d’aquelles altres actuacions necessàries per al correcte desenvolupament de la Mancomunitat a les
quals estiga obligat pels Estatuts.
2.2. El procediment s’ajustarà al previst per a la separació unilateral, amb les següents especifitats:
a) El procediment s’incoarà per la Mancomunitat, previ requeriment a l'ajuntament incomplidor de l’atenció de les
obligacions incomplides. La incoació inclourà l’atorgament d'un nou termini per al compliment de les obligacions
pendents, no inferior a un mes ni superior a sis mesos.

b) No es preceptiu acord de l'ajuntament incomplidor. L'acord de separació podrà ser adoptat pel Ple de la
Mancomunitat, una vegada finalitzat el termini d'audiència a la liquidació econòmica.
c) L’acord de separació haurà de ser ratificat, almenys, per la majoria absoluta dels municipis integrants, excepte aquella
que siga objecte de separació.
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Article 33. Liquidació econòmica dels municipis separats.
La liquidació econòmica es confeccionarà per la Comissió liquidadora, la qual determinarà els drets i les obligacions, a
favor i en contra, de cadascuna de les entitats. El saldo resultant s’haurà de fer efectiu abans de la separació, excepció
feta de la participació de l’entitat que se separa en el patrimoni immobilitzat de la Mancomunitat, el qual es determinarà
en el moment de la liquidació, però diferenciadament i separadament de la resta de drets i obligacions; amb els quals ,
en cap cas, es podrà compensar. El dret a la materialització d’aquesta participació en l’immobilitzat de la Mancomunitat
quedarà en suspens fins que es dissolga la Mancomunitat, data en la qual s’abonarà la part alíquota que hi els
corresponga.
Capítol V. Dissolució de la Mancomunitat
Article 34. Causes de la dissolució
La Mancomunitat es dissoldrà per algun dels següents motius:
a) Per desaparició del fi per al qual fou creada amb la constitució de l’ens comarcal que, per a l’àmbit natural de la
comarca, resulte de la futura Llei de les Corts Valencianes reguladora de les comarques i la seua integració en eixe ens.
b) Quan així ho acorde el Ple de la Mancomunitat i els ajuntaments mancomunats amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal dels seus membres.
c) Per dur-se a terme la prestació dels serveis objecte d’aquesta Mancomunitat per l’Estat o la Comunitat Autònoma,
mitjançant l’absorció de les competències municipals corresponents a eixos serveis.
Article 35. Procediment de dissolució
1. El procediment de dissolució començarà amb un acord del Ple de la Mancomunitat aprovat per majoria absoluta, el
qual inclourà la constitució de la Comissió Liquidadora i la sol·licitud dels informes preceptius de la Diputació Provincial i
de la Generalitat Valenciana.
2. La Comissió Liquidadora estarà composada pel president i almenys quatre vocals. A més s’integraran, per tal
d’acomplir llurs funcions assessores, el secretari i també l’interventor, si existeixen. Podrà igualment convocar a les
seues reunions a experts determinats, tan sols amb l’efecte d’escoltar la seua opinió o preparar informes o dictàmens en
temes concrets de llur especialitat.
3. La Comissió, en el termini no superior a tres mesos, emetrà informe que inclourà un inventari de béns, serveis i drets
de la Mancomunitat; xifrarà els seus recursos, càrregues idèbits i relacionarà el seu personal, procedint més tard a
proposar al Ple de l’entitat l’oportuna distribució o integració d’aquests als ajuntaments mancomunats, tot tenint en
compte les mateixes dades que s’hagen fet servir per a la formació del patrimoni. També assenyalarà el calendari
d’actuacions liquidadores, que no excedirà de sis mesos.
4. El Ple de la Mancomunitat aprovarà, per majoria absoluta, la memòria justificativa de la dissolució i la proposta de
liquidació de la Mancomunitat i de distribució del seu patrimoni i el seu personal.
5. L'acord adoptat serà remés a tos els ajuntaments integrants de l'entitat per al seu sotmetiment a informació pública
durant un mes. Es requerirà informe de la conselleria competent i de la Diputació Provincial.
6. A la vista del resultat de la informació pública i dels informes emesos el Ple de la Mancomunitat aprovarà, per majoria
absoluta, la dissolució i la liquidació de la Mancomunitat i distribució del seu patrimoni i del seu personal, tot manifestantse respecte de la data de l’efectivitat de la dissolució.
7. El Ple de cadascun dels municipis integrants de la Mancomunitat adoptarà acord, per majoria absoluta, d'aprovació de
la dissolució i la liquidació.
8. Una vegada aprovada, la liquidació serà vinculant per als ajuntaments mancomunats i comportarà la integració del
patrimoni i del personal en les respectives municipalitats, amb respecte de tots el drets de qualsevol ordre o naturalesa
que aquest tinga en la Mancomunitat.
9. Finalment l’expedient serà remés a la Generalitat per a la seua publicació en el diari oficial i la seua anotació en el
registre d’entitats locals.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
La relació de municipis de l’article 1, apartat 2, s’entén sense perjudici de les possibles modificacions en la relació dels
municipis integrants resultants de processos de separació i/o d’adhesió a la Mancomunitat.
Segona
Sent aquesta una mancomunitat plurifuncional en la qual no tots els municipis membres poden haver delegat en la
Mancomunitat tots els fins previstos en els Estatuts, i als efectes de determinar les majories en les votacions en
assumptes referits a fins no prestats en tots els municipis membres que requerisquen una majoria qualificada, es tindran
en compte els vots efectuats pels representants dels ajuntaments que hagen encarregat llur gestió a la Mancomunitat,
tenint la resta dels vocals veu però no vot.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
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El funcionament de la Mancomunitat pel sistema de vot ponderat entrarà en vigor després de la celebració de les
eleccions locals a celebrar en l’any 2011 i nova constitució del seus òrgans de govern, i es mantindrà fins a eixe moment
el sistema que s’utilitzava.
Segona
Les mancomunitats de municipis que, legalment constituïdes, estiguen funcionant en l’àmbit de la comarca de la Ribera
Alta abans de la constitució d’aquesta Mancomunitat, podran continuar mantenint la seua activitat si així ho consideren
els municipis que la integren.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
En allò no previst pels presents Estatuts, resultarà d’aplicació allò establert en la legislació per a les entitats locals.
Segona
Els presents Estatuts entraran en vigor el dia següent al de la seua completa publicació en el DOCV i continuaran vigent
fins a la seua modificació o derogació expressa.”
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència als interessats la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat
Ribera Alta, prèvia publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Tauler d’Anuncis de la Corporació
per un període de trenta dies, perquè puguen presentar les reclamacions i suggeriments que estimen oportuns. En cas
que no es presente cap reclamació o suggeriment. S’entendrà definitivament adoptat l’acord de modificació fins
aleshores provisional.
TERCER. Facultar a l’Alcaldia, tan amplament com en dret procedisca per donar compliment, íntegrament, a este acord.
QUART. Facultar al Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta, pel que fa este Ajuntament, per a reflectir en el text
definitiu de la modificació dels Estatuts objecte d’este acord, les esmenes puntuals i no substancials, que poguera
resultar necessari introduir-hi en virtut de la resta de la tramitació del procediment.
CINQUÉ. Remetre certificat d’este acord i del resultat de la informació pública a la Mancomunitat de la Ribera Alta, per a
la seua constància a l’expedient”.

Per la Secretària municipal s´informa que el present punt requerix majoria absoluta, d´acord allò disposat en
l´article 47.2g) de la LRBRL.

La sra. Alcaldessa informa als membres de la Corporació que torna a porta la proposta al plenari ja que per
tal que la Mancomunitat puga aprovar estes adaptacions requerix que s´aprove per tots els pobles que
l´integren.
El portaveu de C.M Bloc-Compromís, el sr. Gómez, enten la necessitat d´adaptar-se si be no està d´acord
amb la llei. Opina que no ha canviat res desde el mes de juliol. Reconeix la necessitat de millora si bé es
sent perjudicat en quüestió de la representativitat ja que el seu grup no té representació en la Mancomunitat
de la Ribera. Per això s´abstindrà en la votació.
El sr. Zafra, portaveu de G.B, també s´abstindrà en la votació del present punt ja que tampoc tenen
representació en la Mancomunitat.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, manten la seua decisió del mes de juliol ja que la llei llimita l´autonomia
local. Este punt ve tal qual i no s´ha tornat a portar a comissió informativa per tal de consensuar postures,
de nou falla la forma. La portaveu no veu motiu per a canviar el sentit del seu vot.
La sra. Alcaldessa recorda que este punt ja havia sigut dictaminat per la comissió informativa corresponent.

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per 7 vots a favor (dels regidors del PP) i 10 abstencions (6
del PSPV-PSOE, 2 G.B i 2 C.M Bloc-Compromís) desestima la proposta d´acord.
[Sent les 21:12 es fa un recés reanudant-se la sessió a les 21:17]
PUNT 12.5- (Hisenda) Afectació de l’ingres de la indemnització per resolució del contracte en la
empresa Eulen a inversió en la piscina municipal coberta.
Vist els acords plenaris de 29 de juliol i 30 de setembre de 2014 en que el Ple de la Corporació, adopta el
següent ACORD:

PRIMER. Iniciar el procediment per a la resolució del contracte relatiu a la gestió del servici públic municipal
de piscina coberta per mitjà de la modalitat de concessió administrativa fomalitzat el 12 de gener del 2010
amb la mercantil EULEN S.A. (CIF A 28517308), d’acord amb el que establix l’article 206 c) de la LCSP i
clàusula 29.2.2 del PCAP.
SEGON. Determinar la innecesarietat d’atorgar a la concessionària el tràmit d’al·legacions previst en l’article
109 a) del RGLCAP a l’haver manifestat esta la seua conformitat per mitjà d’escrit de 28 de juliol de 2014
(registre d’entrada número 2014006052 i 2014006074).
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TERCER. Resoldre el contracte relatiu a la gestió del servici públic municipal de piscina coberta per mitjà de
la modalitat de concessió amdinistrativa formalitzat el 12 de gener de 2010 amb la mercantil EULEN, S.A.
(CIF A 28517308), d’acord amb el que establix l’article 206 c) de la LCSP i clàusula 29.2.2 del PCAP. No
obstant, per tal de garantir la coninuitat en la prestació del servici públic la concessionària haurà de
continuar prestan el servici públic de piscina municipal fins que s’adjudique el nou contracte establint com a
data màxima el 31/12/2014.
QUART. Fixar en 90.353,50 € la indemnització per danys i perjuís ocasionats pel concessionari EULEN,
S.A. a l’Ajuntament de Benifaió.
Vist el Decret d’Alcaldía 1335 de 27 d’agost de 2014 aprovant la liquidació 201420316 referent a
l’indemnizació abans senyalada per import de 90.353,50.
Vist que la concesionaria Eulen ha fet l’ingres el día 4 de setembre de 2014.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 16 de desembre de 2014.
Per la Secretària municipal es dona compte al Ple de la Corporació de la presentació en el dia de hui per
part del grup municipal Socialista d´una esmena a la parcial amb el següent tenor literal:
“ ESMENA D’ADDICIÓ AL PUNT 12.5 D’ORDRE DEL DIA DEL PLE 23 DE DESEMBRE DE 2014
El grup Municipal Socialista presenta esmena d’addició al punt 12.5 (Hisenda). Afectació de l’ingrés de la
indemnització per resolució de contracte en la empresa Eulen a inversió en la poscina municipal cobeta,
concretament, l’acord primer del dictamen, ES PROPOSA per al seu debat i aprovació:
Que al final de l’acord primer s’incloga la següent frase.
(...) Per a realitzar com a mínim, la inversió de la reducció de la làmina d’aigua en el got gran de la piscina
coberta
- Pel que l’acord primer quedaria redactat de la segúent manera:
PRIMER.- Afectar eixe ingres a inversions en la piscina municipal coberta, per a realitzar com a mínim, la
inversió de la reducció de la làmina d’aigua en el got gran de la piscina Coberta
I per a què així conste i tinga els efecters oportuns presentem la present, a Benifaió, a 23 de desembre de
2014”.
El Ple de la Corporació per 15 vots a favor (7 dels regidors del P.P, 6 dels regidors del PSPV-PSOE, i 2 de
C.M Bloc-Compromís) i 2 abstencions (dels regidors de G.B) acorda l´incusió de l´esmena parcial.

Inicia el torn d´intervencions el portaveu de C.M Bloc-Compromís, el sr. Gómez qui explica que amb
l´esmena es concreta més l´afecció de l´ingrés i recolçant l´execució de l´inversió més important.
El portaveu de G.B, el sr. Zafra, diu que es tracta d´afectar els 90.000 euros a la piscina.
La portaveu socialista, la sra.Ortiz, comenta que es destinaràn i s´afectaràn els 90.000 euros a la piscina.
Considerà que això tenia quie ser d´esta manera ja que la reducicó és clau per tal que hi haja alguna
empresa interessada.
El portaveu popular, el sr. Monrabal, diu que d´esta forma amb independència de qui governe es destinaràn
eixos diners a la piscina.
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Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots dels regidors del P.P, 6 dels
regidors del PSOE i 2 dels regidors de C.M Bloc-Compromís i 2 dels regidors de G.B) adopta el
present acord:
PRIMER. Afectar eixe ingres a inversions en la piscina municipal coberta per a realitzar com a mínim, la
inversió de la reducció de la làmina d’aigua en el got gran de la piscina Coberta.
SEGON. Comunicar-ho al departament d’Intervenció als efectes legls oportus.

PUNT 12.6- (Hisenda) Al·legació a l’acord plenari núm. 10.5 de data 28/10/2014. relatiu a l’acord
provisional per a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI, presentada pel Grup
Municipal Socialista, el 04/11/2014 amb núm. registre d’entrada 2014008734.
Vista la sol·licitud de revisió d’acord plenari, presentada pel Grup Municipal PSPV-PSOE amb NRE
2014008734 de data 4 de novembre de 2014.
Vista la proposta de la regidoría d’hisenda de data 13 de novembre de 2014, amb el següent tenor literal:
“1.1. Visto el escrito del Grupo Municipal Socialista, con n.º y fecha de entrada en el registro 2014008734 y
04/11/2014, formulando alegación al acuerdo del Pleno n.º 10.5, de fecha 28/10/2014, relativo al acuerdo
provisional para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI.
1.2. Considerando que, de conformidad con el escrito de referencia, se alega que la enmienda del grupo
político GENT PER BENIFAYO a la moción del Grupo Municipal Socialista, relativa a la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora del IBI, no señala el correspondiente umbral del valor, para todos o cada uno de
los usos, a partir del cual serán de aplicación los tipos incrementados, de conformidad con el artículo 72.4
del TRLRHL.
2.1. Vista la moción del Grupo Municipal Socialista, con n.º y fecha de entrada en el registro 2014007037 y
12/09/2014, relativa a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI.
2.2. Considerando que, de conformidad con la moción de referencia, no se señala el correspondiente
umbral de valor, para todos o cada uno de los usos, a partir del cual serán de aplicación los tipos
incrementados.
3.1. Visto el informe de los departamentos municipales de intervención y tesorería, de fecha 16/09/2014,
emitido en cumplimiento de la providencia de alcaldía de fecha 16/09/2014, relativo a la moción de
referencia.
3.2. Considerando que, de conformidad con el informe de referencia del departamento municipal de
tesorería cuantificaría el umbral para los usos catastrales comercial e industrial, con el fin de ajustar la
moción al TRLRHL. Precisando el informe de referencia que dicha información sería facilitada en la
siguiente Comisión Informativa de Hacienda.
4. Visto el informe del departamento municipal de tesorería, con n.º y fecha 71/2014 y 19/09/2014, relativo a
la cuantificación del umbral de valor catastral correspondiente al 10 por cien de los bienes inmuebles
urbanos del término municipal que tienen mayor valor catastral para los usos catastrales comercial e
industrial.
5. Considerando que, en la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 22/09/2014, al tratar punto n.º 3,
relativo a la moción del Grupo Municipal Socialista, con n.º y fecha de entrada en el registro 2014007037 y
12/09/2014, se pone de manifiesto que el acuerdo para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del
IBI, de conformidad con el artículo 74.2 del TRLRHL, debe señalar el correspondiente umbral de valor, para
todos o cada uno de los usos, a partir del cual serán de aplicación los tipos incrementados. Y que, por tanto,
el acuerdo deberá ajustarse con el fin de incorporar esta información cuantificada en el informe del
departamento municipal de tesorería, con n.º y fecha 71/2014 y 19/09/2014.
6.1. Vista la enmienda del grupo político GENT PER BENIFAYO, con n.º y fecha de entrada en el registro
2014008294 y 23/10/2014, a la moción del Grupo Municipal Socialista, con n.º y fecha de entrada en el
registro 2014007037 y 12/09/2014, relativa a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI.

6.2. Considerando que, de conformidad con la enmienda de referencia, no se señala el correspondiente
umbral de valor, para todos o cada uno de los usos, a partir del cual serán de aplicación los tipos
incrementados.
7.1. Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 23/10/21014, del punto n.º 3,
relativo a la enmienda de la moción de referencia..
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7.2. Considerando que, de conformidad con el dictamen de referencia, la propuesta de acuerdo al Pleno
dictaminada señala el umbral del valor para el uso catastral industrial, a partir del cual será de aplicación el
tipo incrementado, en coherencia con el informe de los departamentos municipales de intervención y
tesorería, de fecha 16/09/2014, con el informe del departamento municipal de tesorería, con n.º y fecha
71/2014 y 19/09/2014, y como se puso de manifiesto en la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha
22/09/2014, al tratar punto n.º 3, relativo a la moción del Grupo Municipal Socialista, con n.º y fecha de
entrada en el registro 2014007037 y 12/09/2014.
7.3. Considerando que, en la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 23/10/2014, al tratar punto n.º 3,
relativo a la enmienda de la moción de referencia, no se incorpora, formalmente, el umbral de valor, para
todos o cada uno de los usos, a partir del cual serán de aplicación los tipos incrementados.
7.4. Considerando que, atendiendo al interés manifiesto de los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento
para que la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI entre en vigor el año 2015, con el fin de
dar cumplimiento al párrafo segundo del artículo 72, apartado 4, del TRLRHL, se introdujo en el dictamen de
la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 23/10/2014, del punto n.º 3, relativo a la enmienda de la
moción de regencia, el umbral de valor, para todos o cada uno de los usos, a partir del cual serán de
aplicación los tipos incrementados.
8.1. Visto el acuerdo del Pleno n.º 10.5, de fecha 28/10/2014, relativo a la aprobación, por unanimidad, del
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 23/10/2014, del punto n.º3, relativo a la
enmienda de la moción de referencia.
9. Visto el edicto del Ayuntamiento, publicado en el boletín oficial de la provincia de Valencia n.º 262, de
fecha 04/11/2014, relativo al anuncio de exposición pública del acuerdo del Pleno n.º 10.5, de fecha
28/10/2014, durante 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
10. Visto el edicto del Ayuntamiento, publicado en el diario de las Provincias del viernes 31/10/2014, relativo
al anuncio de exposición pública del acuerdo del Pleno n.º 10.5, de fecha 28/10/2014, durante 30 días,
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
11. Considerando que el plazo de exposición pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de l
acuerdo plenario n.º 10.5, de fecha 28/10/2014, finaliza el 23/12/2014.”
Vist l’informe de Tresorería núm. 88 de data 13 de novembre de 2014.
Vist l’informe de Intervenció de data 24 de novembre de 2014.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de 16 de desembre de 2014.

El portaveu de C.M Bloc-Comrpomís, el sr. Gómez, comenta que el tècnic va incloure l´umbral ja que pareix
que no estava suficientment especificat.
El portaveu de G.B, el sr. Zafra, manifesta estar d´acord amb la proposta perquè d´esta forma queda tot
clar.
El regidor socialista, el sr. Martínez, exposa que la proposta inicial no incloia l´umbral tal i com exigix la Llei
per tal de poder discriminar per usos. Recorda que en el Ple ja advertiren que l´acord podia ser objecte
d’impugnació si bé no tingueren molt èxit, parlaren en la Secretària, i al final decidiren presentar l´al·legació.
Opina que el seu grup ha fet un bon treball primer quan feren la proposta i després quan sol·licitaren la
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discrimació per usos. També incidiren que l´entrada en vigor es produiria en el 2015. Es fa l´al·legació per
tal que no es façen posteriors impugnacions

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots dels regidors del P.P, 6 dels
regidors del PSOE i 2 dels regidors de C.M Bloc-Compromís i 2 dels regidors de G.B) adopta el
present acord:
PRIMER. Estimar l’al·legació presentada pel Grup Municipal Socialista, amb núm. I data d’entrada en el
registre 2014008734 i 04/11/2014, formulada a l’acord del Ple núm. 10.5, de data 28/10/2014, relatiu a
l’acord provisional per a la modificació de l’ordenança reguladora de l’IBI, a fi de dotar a la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI de més seguretat jurídica i claredat. Resultant oportú, a l’adoptar
l’acord definitiu, introduir millores nos substantives en la redacció definitiva.
SEGON. Aprovar la redacció definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI, que
començarà a aplicar-se l’01/01/2015, d’acord amb el següent detall:
1.Substitució de l’article 2 pel següent.
Artículo n.º 2.
1.

El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana queda fijado con
arreglo al siguient cuadro.
USO DEL BIEN INMUEBLE URBANO

2.

TIPO

Uso industrial para valor catastral igual o superior a
1 251.361,17 euros.

0,80%

Resto usos y usos indicados en apartados anteriores
2 con valor catastral inferior al referenciado.

0,70%

El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica queda fijado en el
0,65%.

2.Introducció de la disposició addicional primera següent:
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Cuando para cada uno de los usos catastrales de los bienes inmuebles indicados, el número de bienes
inmuebles urbanos, cuyo valor catastral supera el umbral establecido, supere el 10 por ciento del total de los
bienes inmuebles urbanos con el uso catastral en cuestión, se adaptarà el importe del umbral del valor
catastral hasta la cifra en la que el número de bienes inmuebles urbanos sea igual o inferior al 10 por ciento
del total de los bienes inmuebles urbanos con el uso catastral en cuestión.
TERCER. Publicar l’acord adfinitiu, aprovat en l’apartat anterior, relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de l’IBI en el butlletí oficial de la província de València.
QUART. Facultar l’alcaldessa a totes les actuacions que siguen precises per a l’efectivitat del present acord.
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats, així com, donar-ne compte als departaments municipals
d’intervenció i tresoreria als efectes oportuns.

PUNT 12.7- (Hisenda) Moció del Grup Municipal Socialista, de data 17/11/2014 núm. Registre
d’entrada 2014009106, relativa a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la
prestació dels servicis públics municipals que es desenrotllen en la instal·lació piscina coberta. Club
esportiu TRIESPORT ROQUETTE.
La sra. Alcaldessa propasa la retirada del punt de l´ordre del di aja que ha de ser informada.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, comenta que votarà a favor de la retirada per tal que la proposta vaja
davant. La proposta inicial és abstracta, pensava que no hi hauria cap problema ja que l´esmena tenia com
a objectiu fonamental subsanar aspectes recomants per l´Interventor.
La sra. Alcaldessa considera que caldria negociar quan ja es tinguera una empresa.

El portaveu popular, el sr. Monrabal, esposa que l´ordenança fiscal (article 5.2.2) ja preveu una bonificació
del 100% a socis per a activitats no dirigides durant dos fraccions dos dies. Per tant, el que proposa el grup
socialista ja està aprovat.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, posa de manifest que l´entitat es queda sense poder desenvolupar la
seua activitat. L´ordenança vigent parla de “activitats no dirigides” però no de “activitats dirigides” i recorda
que l´Ajuntament té possibilitat d´incloure bonificacions.
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D´acord allò disposat als articles 82 i 83 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s´aprova
el Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitals Locals per UNANIMITAT (7 vots
dels regidors del P.P, 6 dels regidors del PSOE i 2 dels regidors de C.M Bloc-Compromís i 2 dels
regidors de G.B) s´acorda la no inclusió del present punt a l´ordre del dia de la sessió.

PUNT 12.8- (Hisenda) Expedient administratiu relatiu a la modificació de la vigent ordenança
reguladora de la taxa per a l’ocupació del sòl, vol i subsòl de domini públic local. Servici de
subministrament d’energia elèctrica en les parades del mercat ambulant.
Vista la proposta de la regidoría d’hisenda de data 17 de novembre de 2014, amb el següent tenor literal:
“1. Vista la vigent ordenança fiscal de la taxa per l’ocupació del sòl, vol i subsòl de domini públic local.
2. Considerant que els comerciants del mercat ambulant han manifestat la necessitat, per al seu
funcionament, de disposar del servici d’electricitat en les parades.
3. Considerant que no hi ha cap tarifa per a finançar la prestació del servici de subministrament d’energia
elèctrica en les parades del mercat exterior.”
Vist l’informe del Ingenier Industrial de data 25 de juny de 2014.
Vist l’informe de Tresorería e Intervenció de data 17 de novembre de 2014.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 16 de desembre de 2014.

Inicia el torn d´intervencions el portaveu de C.M Bloc-Compromís, el sr. Gómez, qui manifesta que votarà a
favor d´este punt i del següent si bé comenta que será difícil fer una valoració objectiva. Apunta que els
informes tècnics son favorables. Es tracta d´un servici d´electricitat per a parades del mercat ambulant.
La regidora de G.B, al sra. Martínez, comenta que votarà a favor ja que hi ha demanda d´este servici.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, també votarà a favor de esta proposta i de la següent ja que tal i com
han manifestat els venedors hi ha demanda del servici. Consta informe de l´engynier.

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots dels regidors del P.P, 6 dels
regidors del PSOE i 2 dels regidors de C.M Bloc-Compromís i 2 dels regidors de G.B) adopta el
present acord:
PRIMER. Modificar, provisionalment, l’ordenança reguladora de la taxa per l’ocupació del sòl, vol i subsòl de
domini públic local, d’acord amb el següent detall:
1. Modificar l’article núm. 2, substituint-lo pel següent:
Artículo 2. Hecho imponible.
Está constituido por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así
como, por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas, para cada uno
de los supuestos previstos en el cuadro de tarifas de la presente tasa.
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2. Modificar l’article núm. 3, substituint-lo miel següent:
Artículo 3. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas, físicas o jurídicas, así
como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT:
1.1. Que disfruten utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio
particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el cuadro de tarifas de la presente
tasa.
1.2. Que soliciten o resulten beneficiadas o afectas por los servicios o actividades locales que
preste o realice el Ayuntamiento, conforme a alguno de los supuestos previsto en el cuadro de
tarifas de la presente tasa.
2. No estarán obligadas al pago de la tasa las administraciones públicas por los aprovechamientos
inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos lo que
inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
3. Modificar l’article 4, apartat 2, afegint una tarifa d’acord amb el següent detall:
Epígrafe Utilización
1
Puestos de venta.
1.4

Mercado exterior. Suministro
electricidad a puesto

Periodo

Ingreso

Importe

Semestral IP/RL/AL

25,00 €

4. Modificar l’article 6, substituint-lo pel següent.
Artículo 6º. Devengo y periodo impositivo.
La tasa se devenga y nace la obligación de pago con arreglo al siguiente detalle:
a) Tratándose de nuevas utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público
en el momento de solicitar la autorización, mediante licencia. Tratándose de nuevas prestaciones de
servicios o actividades administrativas en el momento de solicitar la actuación. Las liquidaciones de
la tasa quedarán elevadas a definitivas al resolverse las solicitudes correspondientes.
b) Cuando la naturaleza material de la tasa exija su devengo periódico tendrá lugar el primer día de
cada uno de los periodos naturales de tiempo señalados en la resolución de la solicitud.
c) Cuando el uso privativo o el aprovechamiento especial, o cuando la prestación del servicio o la
realización de la actividad, no requiera previa solicitud, desde el momento de su inicio. En todo caso
se exigirá el depósito previo del importe total.
5. Modificar l’article 7, afegint els apartats número 8 i 9.
Artículo 7.8.
El devengo de la tarifa relativa a suministro de energía eléctrica en puestos del mercado exterior es
periódico y tiene carácter semestral. El nacimiento de la obligación a contribuir se fija el día 1 de los meses
de enero y julio de cada año. El primer y último devengo de la tasa, como consecuencia del alta y baja en la
condición de sujeto pasivo, se exigirá con el prorrateo mensual de la cuota correspondiente.
Artículo 7.9.
En el segundo y sucesivos devengos de la tasa no será preceptiva la notificación expresa de las
liquidaciones correspondientes cuando así se advierta, por escrito, al obligado tributario o a su
representante.
SEGON. Disposar l’exposició al públic de l’acord de modificació provisional, previ anunci de la mateixa al
BOP de València i en un dels diaris de major difussió, al tauler d’anuncis de l’entitat durant trenta dies, com
a mínim, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
estimen oportunes.
TERCER. Entendre definitivament aprovada la modificació de la taxa per l’ocupació del sòl, vol i subsòl de
domini públic local, fins aleshores provisional, sense necessitat d’un acord plenari, una vegada finalitzat el

període d’exposició al públic, en el cas que no és presenten reclamacions durant el mateix. I publicar,
aleshores, al BOP de València l’acord provisional elevat automàticament a definitiu.
QUART. Facultar a l’alcaldessa-presidenta a totes les actuacions que siguen precises per a l’efectivitat del
present acord.

PUNT 12.9-(Hisenda) Expedient administratiu relatiu a la modificació de la vigent ordenança
reguladora de la taxa per l’ocupació del sòl i subsòl de domini públic local. Tramitació autorització
administrativa ocupació, per dies aïllats, de les parades del mercat ambulant quan queden vacants
algun dia per no acudir l’adjudicatari.
Vista la proposta de la regidoría d’hisenda de data 9 de desembre de 2014, amb el següent tenor literal:
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“1. Vista la vigent ordenança fiscal de la taxa per l’ocupació del sòl, vol i subsòl de domini públic local.
2. Considerant que els comerciants del mercat ambulant han manifestat la seua voluntat perquè es regule
l’ocupació dels parades, per dies aïllats, quan queden vacants algun dia de mercat per no acudir
l’adjudicatari.
3. Considerant que no hi ha cap tarifa per a finançar la prestació del servici de tramitació de l’ocupació de
parades de mercat ambulant, per dies aïllats, quan queden vacants algun dia de mercat per no acudir
l’adjudicatari.”
Vist l’informe tècnic-econòmic de data 9 de desembre de 2014.
Vist l’informe de Tresorería e Intervenció de data 9 de desembre de 2014.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 16 de desembre de 2014.
El Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots dels regidors del P.P, 6 dels regidors del PSOE i 2
dels regidors de C.M Bloc-Compromís i 2 dels regidors de G.B) adopta el present acord:
PRIMER. Modificar, provisionalment, l’ordenança reguladora de la taxa per l’ocupació del sòl, vol i subsòl de
domini públic local, d’acord amb el següent detall:
3. Modificar l’article núm. 2, substituint-lo pel següent:
Artículo 2. Hecho imponible.
Está constituido por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así
como, por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas, para cada uno
de los supuestos previstos en el cuadro de tarifas de la presente tasa.
4. Modificar l’article núm. 3, substituint-lo miel següent:
Artículo 3. Sujetos pasivos.
6. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas, físicas o jurídicas, así
como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT:
6.1. Que disfruten utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio
particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el cuadro de tarifas de la presente
tasa.
6.2. Que soliciten o resulten beneficiadas o afectas por los servicios o actividades locales que
preste o realice el Ayuntamiento, conforme a alguno de los supuestos previsto en el cuadro de
tarifas de la presente tasa.
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7. No estarán obligadas al pago de la tasa las administraciones públicas por los aprovechamientos
inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos lo que
inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
8. Modificar l’article 4, apartat 2, afegint una tarifa d’acord amb el següent detall:
Epígrafe Utilización
1
Puestos de venta.

1.5

Mercado exterior. Servicio
tramitación ocupación días
aislados por fallo adjudicatario
día mercado

Periodo
Ingreso Importe
Día.
Devengo
puntual
por
tramitación IP/RL/AL 10,91 €

9. Modificar l’article 6, substituint-lo pel següent.
Artículo 6º. Devengo y periodo impositivo.
La tasa se devenga y nace la obligación de pago con arreglo al siguiente detalle:
d) Tratándose de nuevas utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público
en el momento de solicitar la autorización, mediante licencia. Tratándose de nuevas prestaciones de
servicios o actividades administrativas en el momento de solicitar la actuación. Las liquidaciones de
la tasa quedarán elevadas a definitivas al resolverse las solicitudes correspondientes.
e) Cuando la naturaleza material de la tasa exija su devengo periódico tendrá lugar el primer día de
cada uno de los periodos naturales de tiempo señalados en la resolución de la solicitud.
f)

Cuando el uso privativo o el aprovechamiento especial, o cuando la prestación del servicio o la
realización de la actividad, no requiera previa solicitud, desde el momento de su inicio. En todo caso
se exigirá el depósito previo del importe total.

10. Modificar l’article 7, afegint els apartats número 9.
Artículo 7.9.
En el segundo y sucesivos devengos de la tasa no será preceptiva la notificación expresa de las
liquidaciones correspondientes cuando así se advierta, por escrito, al obligado tributario o a su
representante.
SEGON. Disposar l’exposició al públic de l’acord de modificació provisional, previ anunci de la mateixa al
BOP de València i en un dels diaris de major difussió, al tauler d’anuncis de l’entitat durant trenta dies, com
a mínim, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
estimen oportunes.
TERCER. Entendre definitivament aprovada la modificació de la taxa per l’ocupació del sòl, vol i subsòl de
domini públic local, fins aleshores provisional, sense necessitat d’un acord plenari, una vegada finalitzat el
període d’exposició al públic, en el cas que no és presenten reclamacions durant el mateix. I publicar,
aleshores, al BOP de València l’acord provisional elevat automàticament a definitiu.
QUART. Facultar a l’alcaldessa-presidenta a totes les actuacions que siguen precises per a l’efectivitat del
present acord.

PUNT 12.10- (Hisenda) Expedient núm. 45/2014. Modificació crèdit: crèdit extraordinari
Vista la proposta de l’Alcaldía de data 12 de desembre de 2014, modificació pressupostària per a donar
cobertura a una subvenció de capital als “Amics de la Música”.
Vista la proposta de l’Alcaldía de data 12 de desembre de 2014, amb el següent tenor literal:
“Vist l'informe emés per la Intervenció municipal del següent tenor literal:
Vista la proposta de l'Alcaldia Presidència de modificació de crèdit per concessió de crèdit extraordinari per
a fer front a la dotació de subvenció de capital nominativa a favor de l'entitat “AMICS DE LA MUSICA”.
He d'informar:

1.- En els pressupostos aprovats per la corporació el passat 29 de juliol del corrent apareix amb càrrec a a
l'aplicació pressupostària 401/334/48902 una subvenció a favor de “AMICS DE LA MUSICA”, amb una
dotació de 3.000'00 euros. La dita línia de subvenció està aplicada al capítol 4 de gastos “Transferències
corrents”. Segons el que disposa l'annex a l'orde EHA 3565/2008, de 3 de desembre per la qual s'aprova
l'estructura pressupostària per a les entitats locals el dit capítol “comprén els crèdits per a aportacions per
part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i
amb destinació a finançar operacions corrents”
2.- En la proposta de l'Alcaldia Presidència s'indica que la subvenció que es pretén concedir aniria destinada
a compra d'instruments per part de l'esmentada Associació.
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3.- Els instruments constituïxen un actiu inventariable, per tant no es tractaria d'un gasto corrent, sinó d'un
gasto de capital. En l'esmentada orde EHA 3565/2008 s'establix que els gastos imputables al capítol 7
comprenen els crèdits per a aportacions per part de l'entitat local o dels seus Organismes autònoms, sense
contrapartida directa dels agents beneficiaris i amb destinació a finançar operacions de capital.
4.- L'article 172.1 del R.D.Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Hisendes establix el principi d'especialitat dels crèdits. Els crèdits per a gastos es destinaran
exclusivament a la finalitat específica per a la qual hagen sigut autoritzats en el pressupost general
Per tant per a fer front a una subvenció de capital és necessari dotar una aplicació pressupostària que
s'adeqüe a la verdadera naturalesa del gasto que es pretén.
És possible que la corporació concedisca una subvenció nominativa per a fer front a la compra d'instruments
per part de l'entitat musical que s'indica, però per a això ha de concedir-se un crèdit extraordinari en
l'aplicació pressupostària adequada que en este cas seria 401/334/78902. Consignar-la com a subvenció
nominativa a favor de “AMICS DE LA MUSICA”, firmar el conveni que regule les obligacions i drets
d'ambdós parts, a més que l'entitat efectue el gasto o ho haja efectuat durant el present exercici
pressupostari 2014 i així ho justifique en el seu moment.
A més de tot això l'entitat en qüestió ha de complir els requisits i condicions establits en la Llei 38/2003, de
17 de novembre General de Subvencions i les seues disposicions reglamentàries de desplegament.
5.- La competència per a l'aprovació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari, correspon al Ple de
la corporació per majoria simple.
6.- La tramitació de l'expedient requerix la seua exposició pública per un termini de 15 dies, durant els quals
podrà ser examinat i els interessats presentar les al·legacions que estimen procedents.
7.- L'aprovació inicial, si és el cas, de l'expedient no generara cap dret a favor de l'entitat en qüestió. Han de
complir-se tots els tràmits legals per a la seua vigència i posteriorment aprovar i firmar el conveni pertinent
amb l'entitat en qüestió.
8.- Si no es presentaren reclamacions, i pels tràmits de l'expedient, entraria en vigor al llarg del mes de
gener del 2015, amb efectes pressupostaris 2014. El pressupost de 2014 ha de liquidar-se abans de l'1 de
març de l'exercici 2015, per la qual cosa seria possible dictar actes administratius amb efectes per al 2014,
ja que els efectes retroactius de dictar els dits actes no serien desfavorables per a l'interessat.”
Vist l’informe d’Intervenció de data 12 de desembre de 2014.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 16 de desembre de 2014.

El portaveu de C.M Bloc- Compromís, el sr. Gómez, diu que votarà a favor ja que en defintiva el que es fa
és adaptar-se la naturalesa de la despesa.
El sr. Zafra, portaveu de G.B, afirma que es tracta de canviar el concepte.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, exposa que es tracta que l´associació puga beneficiar-se dels 3.000
euros i agarix la solució donada per l´interventor.
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El portaveu popular, el sr. Monrabal, exposa que es tracta de canviar la finalitat dels 3.000 euros ja que com
a gasto corrent no era possible.
Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots dels regidors del P.P, 6 dels
regidors del PSOE, 2 dels regidors de C.M Bloc-Compromís i 2 dels regidors de G.B) adopta el
present acord:
PRIMER. Concedir el següent crèdit extraordinari:
401/334/78902 “SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE CAPITAL “AMICS DE LA MUSICA”

3.000'00 €

SEGON. Declarar la dita línia de subvenció com a nominativa, i afectar-la la compra d'instruments musicals
per part de l'entitat subvencionada.
TERCER.- Finançar el dit crèdit extraordinari per mitjà de la baixa de crèdit en la següent aplicació
pressupostària:
401/334/48902 “SUBVENCIÓ NOMINATIVA CORRENT “AMICS DE LA MUSICA”

3.000'00 €

QUART. El gasto de capital que subvenciona la línia que es crega ha d'haver sigut realitzat o realitzar-se en
l'exercici 2014.
QUINT. L'aprovació del present de modificació no genera dret per a l'entitat que es proposa subvencionar,
fins a la seua vigència i compliment de tots els requisits establits per la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions.
SEXT. Expose's en els termes legalment establits.
SEPTIM. En cas de no presentar-se al·legacions en els terminis legals, l'expedient provisional s'entendrà
elevat a definitiu.

PUNT 12.11- (Agricultura i Medi Ambient) Aprovar, si procedeix, la proposta de renovació de
l’adhesió de l’Ajuntament de Benifaió al conveni marc subscrit entre la Generalitat Valenciana, a
través de la Conselleria d’Infraestructures, territori i Medi Ambient, i l’entitat ECOVIDRIO, de data 5
de maig de 2014.
Vist el Conveni Marc subscrit en data 5 de maig de 2014 entre la Generalitat Valenciana, a través de la
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, i l’entitat ECOVIDRIO, publicat en el DOCV núm.
7.319 de 17 de juliol de 2014, pel qual es regula la gestió de la recollida selectiva de vidre (contenidor iglú
verd).
Vist allò disposat a l’article 9 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos, segons el
qual la participació de les Entitats Locals en els sistemes integrats de gestió de residus d’envasos i envasos
usats es portarà a terme mitjançant la signatura de convenis de col·laboració entre aquestes i l’entitat a la
qual s’assigna la gestió dels sistema.
Considerant que el Conveni Marc citat anteriorment ve a regular la participació de les Entitats Locals en el
sistema integrat autoritzat a ECOVIDRIO.
Considerant que el nou conveni ve a substituir l’anterior subscrit en data 19 de febrer de 2009 entre les
mateixes parts, al que aquest Ajuntament es troba adherit per acord plenari de data 26 de gener de 2010.
Considerant que a la renovació de l’adhesió pot atorgar-se-li eficàcia retroactiva, de conformitat amb l’article
57.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Comú, donat que reuneix tots els requisits establerts en dit precepte:
1. Manté i actualitza la vigència del protocol d’adhesió que ja es va formalitzar per aquest
Ajuntament amb l’anterior conveni 2009-2013, conveni que deixa sense efecte per la seua
substitució pel Conveni 2014-2018.

2. Manté la incorporació del municipi en el sistema integrat de gestió de residus d’envasos de
vidre, la qual suposa un evident benefici per a l’Ajuntament i els seus ciutadans i, en definitiva
per al medi ambient.
3. Aquest acord no lesiona drets o interessos legítims d’altres persones.
Vist l’informe de la tècnica de medi ambient de data 28 de novembre de 2014.
Vist l’informe jurídic emés per la secretària general núm. 2014000136 el 15 de desembre de 2014.
Vista la proposta del regidor delegat de medi ambient de data 1 de desembre de 2014.
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Agricultura i Medi Ambient de data 11 de desembre de 2014.

La regidora de C.M Bloc-Compromís, la sra. Grau explica que es tracta d´actualitzar el Conveni per al 2014
fins al 2018. Este Conveni té com a objectiu donar beneficis per la recollida del vidre així mateix es faràn
campanyes de concienciació.
La regidora de G.B, la sra. Martínez, diu que votarà a favor de la proposta.

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots dels regidors del P.P, 6 dels
regidors del PSOE, 2 dels regidors de C.M Bloc-Compromís i 2 dels regidors de G.B) adopta el
present acord:
PRIMER. Acceptar la totalitat de les condicions reflectides en el Conveni Marc subscrit entre la Generalitat
Valenciana, a través de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en data 5 de maig de 2014
(publicat al DOCV 7.319 de 17/07/2014).
SEGON. Facultar al Sra. alcaldessa - presidenta Amparo Arcís Martínez per a la signatura dels documents
que siguen necessaris per a la formalització de l’adhesió al citat Conveni Marc, en nom i representació de
l’Ajuntament de Benifaió.
TERCER. Remetre, per triplicat exemplar, certificació del corresponent acord del Plenari Municipal a la
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana per al seu coneixement i
efectes oportuns.

PUNT 12.12- (Agricultura i Medi Ambient) Aprovar, si procedeix, la sol·licitud a l’Entitat Pública
Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, de finançament de les despeses
d’explotació i manteniment de la depuradora d’aigües residuals de la urbanització Pla de les Clotxes.
Considerant que la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat
Valenciana regula el règim economicofinancer precís per a assegurar el funcionament de les instal·lacions
de tractament, depuració i evacuació d’aigües residuals de la Comunitat Valenciana, mitjançant l’aplicació
d’un cànon específic de sanejament, configurat com a recurs tributari de la Generalitat Valenciana, el qual
es recaptat, gestionat i distribuït per l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat
Valenciana.
Considerant l’article 1 del Decret 9/1993, de 25 de gener, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el
Reglament sobre Finançament de l’Explotació de les Instal·lacions de Sanejament i Depuració, en el qual es
disposa que “És l’objecte del present Decret fixar la forma i condicions en els que els titulars de la gestió del
servei de depuració d’aigües residuals han de rebre el finançament precís, amb càrrec als rendiments que
genere el cànon de sanejament de la Comunitat Valenciana, per a cobrir els costos d’explotació i
manteniment de les instal·lacions públiques d’evacuació, tractament i depuració d’aigües residuals”.
Considerant l’article 2.2. del Decret 9/1993, en el que es disposa que “Correspon a l’Entitat Pública de
Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana finançar, amb càrrec a la recaptació del cànon
de sanejament, els costos d’explotació de les instal·lacions públiques d’evacuació, tractament i depuració

}+:C-%N#gO-b~
Identificador documento: 10253412044502704612
Para comprobar autenticidad: https://carpeta.benifaio.es/sta/pages/utils/documentCheck.jsp

d’aigües residuals, així com inspeccionar i controlar la destinació dels fons assignats a altres
administracions o entitats distintes de la Generalitat Valenciana”
Considerant l’article 2.3. del Decret 9/1993, en el qual es disposa que “El finançament al qual es refereix en
l’apartat anterior podrà sol·licitar-se de manera ordinària o per conveni”.
Vist el Conveni de Cooperació entre l’Ajuntament de Benifaió i l’Entitat de Conservació de la urbanització
“Pla de les Clotxes”, aprovat per acord del Plenari de l’Ajuntament de Benifaió el dia 21 de maig de 2003, on
s’estableix el marc jurídic de cessió d’equipaments i manteniment de les obres d’urbanització, on s’inclou,
l’estació depuradora d’aigües residuals de la urbanització.
Atés que des de d’1 de gener de 2004, d’acord amb la clàusula tercera, l’Ajuntament de Benifaió assumeix
el manteniment i conservació de la depuradora d’aigües residuals de la urbanització.
Vist l’informe elaborat per la tècnica de medi ambient sobre subsanació de deficiències observades per
CONSOMAR, S.A., assistència tècnica de l’EPSAR, al seu informe de data 15 de maig de 2012.
Vista la proposta del regidor delegat de medi ambient de data 5 de desembre de 2014.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Agricultura i Medi Ambient de data 11 de desembre de 2014.
La regidora de C.M Bloc- Compromís, la sra. Grau, posa de manifest que hi ha un problema de
compatibilitat urbanística de l´instal·lació la qual espera que puga ser subsanada per això s´ha optat per la
gestió municipal i la financiació autonòmica.

[Durant l’intervenció de la regidora de G.B ix la sra. Ortiz (PSPV-PSOE) incorporant-se acte seguit]
El regidor socialista , el sr. Martínez, recorda que el seu grup reivindicà l´estudi del tema ja que les factures
es reparaven perquè no hi havia contracte. El manteniment el pagen tots a través del cànon de sanejament.
Hi havien dos opcions tal i com se´ls informà en la comissió informativa. En relació a la qüestió urbanística
está contemplada en el Pla General. Considera que cal buscar solucions, s´han fet molts gestions que han
culminat hui mitjançant esta proposta d´acord. Es sent content amb el canvi d´actitud i també perquè
finalment s´ha fet contracte.
El regidor popular d´obres, el sr. Alepuz, recorda que el 15 de maig de 2003, quan faltaven pocs dies per a
les eleccions locales, el partit socialista li digué a l´associació Pla de les Clotxes que anava a recepcionar... i
de ahi ve tot l´embolic. Porta molts anys este tema. Desde 2005 la depuradora no funcionava i sense contar
amb cap subvenció s´han fet moltes actuacions. No hi havia caudalimetro, ni espesador... i s´ha ficat. Ara
en l´informe figuren deficiències que han sigut subsanades. Quan el PSOE va assumir els servicis del Pla
de les Clotxes no hi havia cap document, ni llicència d´activitat, ni llicència ambiental... tal i com figura en
l´informe. Amb tot açò s´ha treballat per tal de subsanar-ho tot i demanar el finançament. Fins arribar a este
punt s´ha treballat molt i s´han ficat molts diners.
El regidor socialista, el sr. Martínez, comenta que pareix que el lema és “l´herència rebuda” quan la reialitat
és l´incapacitat per a solucionar problemes. Potser que l´expedient tinguera un mal inici i dificultats però
també podrien haver-se adonat dels reparos de les factures. També es podria haver fet una modificació
puntual de les NN.SS. Finalment no li pareix mal la solució adoptada. El regidor opina que cal solucionar els
problemes treballant.
El regidor popular d´obres, el sr. Alepuz, recorda que la possibilitat de cedir a l´EPSAR ve del 2011 ja que
abans no era possible. El seu grup s´ha gastat més del doble de diners que el partit socialista en la
depuradora (el PSOE 6.000 € i el PP passà de gastar-se 12.000 € a 24.000 €). També es tingueren que
arreglar els accessos perquè no era possible accedir. Recorda que la depuradora no tenia ni permís
d´obres. L´expedient encara no està solucionat. Qui tenia que cedir els terrenys no eren les persones sino la
cooperativa. La recepció completa encara no ha pogut realitzar-se.

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots dels regidors del P.P, 6 dels
regidors del PSOE i 2 dels regidors de C.M Bloc-Compromís i 2 dels regidors de G.B) adopta el
present acord:

PRIMER. Sol·licitar a l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües de la Comunitat Valenciana el finançament
de les despeses de conservació, manteniment i explotació de la depuradora d’aigües residuals urbanes de
la urbanització Pla de les Clotxes.
SEGON. Aprovar l’estudi justificatiu de costos, segons model oficial MF-60X.

PUNT 12.13- (Servicis Socials, Dona i Majors) Proposta del Grup Municipal Socialista de Benifaió
relativa al Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència.
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Vista la proposta de resolució del Grup Municipal Socialista relativa al Sistema D’Autonomia i Atenció a la
Dependència, de data 11 de novembre de 2014 que a continuació es transcriu:
<<EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de
dependència va ser aprovada amb alt grau de acord de les forces polítiques parlamentàries, amb la participació de les
comunitats autònomes, les entitats locals, els agents socials i el moviment associatiu. Amb está Llei nostre país
avançava cap a la consolidació de l’estat social i democràtic de dret que proclama la nostra Constitució.
La Llei reconeix el dret subjectiu de les persones que no poden valdre’s per si mateixes a ser ateses pels poders
públics, un dret universal per a tota la població i amb garantia pública. Per a posar-ho en marxa s’establia la cooperació
de totes les administracions implicades i es creava el Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, que
comptava amb un calendari d’implantació que es desplegaria de forma gradual fins a 2015.
Fins a novembre de 2011 el Sistema se va anar implantant segons el que preveu. En aquell moment, un 80,7% de
persones beneficiaries enquestades consideraven positiva o molt positiva l’atenció que rebien. Al desembre de 2011,
pocs dies després de la constitució de l’actual Govern, este va decidir paralitzar el calendari d’aplicació de la Llei,
impedint a les persones amb dependència moderada accedir a una prestació o servici.
Posteriorment, en els primers Pressupostos Generals de l’Estat que va elaborar El Govern, corresponents a l’any 2012,
va eliminar la partida per al nivell acordat que ascendia a 283 milions d’euros. Este nivell de finançament previst en la
Llei va tornar a ser suprimit en 2013 i 2014.
El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat va introduir nombroses modificacions en la regulació del Sistema que van causar enorme perjuí a les
persones en situació de dependència. Entre elles destaquen la supressió dels dos nivells en què es dividia cada grau; la
reducció en un 13% de l’aportació de l’Administració General de l’Estat per al finançament del nivell mínim; la reducció
en un 15% de la prestació econòmica per cures en l’entorn familiar; la revisió de la regulació del conveni especial en el
Sistema de la Seguretat Social dels cuidadors no professionals, les cotitzacions del qual passen a ser exclusivament a
càrrec seu; l’aplicació d’un termini suspensiu de fins a dos anys per a les noves prestacions econòmiques per cures en
l’entorn familiar.
A més, es va tornar a revisar el calendari per a retardar, més encara, l’entrada de dependents moderats; es va introduir
un règim d’incompatibilitat de les prestacions; i es va excloure del silenci positiu el reconeixement de les prestacions
econòmiques per a cures en l’entorn familiar.
A això cal afegir que la Resolució de 13 de juliol de 2012, de la Secretaria d’Estat de Servicis Socials i Igualtat, per la
qual es publica l’Acord del Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, aprova els
criteris i continguts sobre capacitat econòmica i participació del beneficiari en el cost de les prestacions per a
l’Autonomia i Atenció a la Dependència. Els nous criteris, encara no publicats Mitjançant Un Reial Decret, suposen un
important increment del copago.
Però a més, es permet a les comunitats autònomes establir una major participació del beneficiari en el cost dels servicis
i de les prestacions econòmiques, la qual cosa han fet moltes d’elles.
En definitiva, El Govern ha reduït el contingut essencial del dret i ha realitzat importants retalls pressupostaris, amb el
dramàtic resultat de que els beneficiaris estan rebent servicis i prestacions clarament insuficients; alhora que es troben
sense atendre centenars de milers de persones en situació de dependència.
A més, s’ha produït un gran retrocés en el finançament estatal del Sistema. De suportar el 40% del cost del sistema en
2009, l’administració general de l’Estat ha passat a fer-se càrrec del 19% en 2013. En este període, l’aportació de les
comunitats autònomes ha crescut del 50,8% al 62%, i el copago dels usuaris quasi s’ha duplicat.
En la pràctica, s’està buidant de contingut el dret a la promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència. A
més, s’està vulnerant el principi d’igualtat, ja que no hi ha un contingut mínim comú del dret, i els principis inspiradors del
Sistema: caràcter públic de les prestacions, universalitat, equitat i accessibilitat, estan clarament qüestionats.
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Les decisions del Govern ens han portat a una situació en què resulta evident la necessitat de reformular el Sistema. Hi
ha un alt grau de consens entre responsables polítics de tots els àmbits, professionals i beneficiaris respecte a què, en
este moment, és necessari intervindre.
Per a garantir de forma efectiva el dret de les persones en situació de dependència, ha de crear-se un grup de treball
específic amb els representants dels grups parlamentaris, que realitze una avaluació sobre la Llei, les modificacions
dutes a terme, la seua aplicació, els seus resultats, així com per a analitzar quines mesures són necessàries per a
mantindre i garantir la sostenibilitat del Sistema.
Per tot això, presentem per a la seua adopció pel Ple Municipal, els ACORDS següents:
1. Instar al Govern de España a impulsar la constitució d’un grup de treball amb representants dels grups parlamentaris
amb l’objectiu d’aconseguir un ampli acord per a garantir la sostenibilitat, el desenrotllament i el finançament per part de
les administracions públiques del Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència.
2. Demanar al Govern de España que es realitze una evaluació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de
l’Autonomia Personal.
3. Comunicar este acord al president del Govern, als grups polítics de les Corts Espanyoles, al President de la
Generalitat, i als grups polítics de les Corts Valencianes”.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socials de data 17 de desembre de 2014.

Inicia el torn d´intervencions la regidor ade C.M Bloc-Compromís, la sra. Grau, qui explica que la moció
presentada està relacionada amb la paralització per part del PP de l´aplicació de la Llei 39/2006 que
reconeix l’atenció per part dels poders públics a les persones que no poden valer-se a per si mateixes. La
regidora apunta que la partida pressupostària ha desaparegut en els pressupostos. Opina que el PP
perjudica a qui més ho necessita. Recorda que en la Comunitat Valenciana moltes persones es curaren per
una simple signatura.
La regidora de G.B, la sra. Martínez, manifesta estar d´acord amb la proposta.
La regidora socialista, la sra. Piles, diu que la Llei de la Dependència per al pagament aplica un calendari
que arriba fins al 2015, no obstant això en el 2011 es paralitzà, en 2012 desapareix la partida i també en
2013 i 2014. Es rebaixaren els percentatges de finançament públic del sistema, incrementant la participació
del beneficiari en el cost dels servicis. S´ha retirat el conveni amb la Seguretat Social. La regidora manifesta
que s’està buidant de contingut el dret a la promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència
vulnerant el principi d’igualtat i els principis inspiradors del sistema: caràcter públic de les prestacions,
universalitat, equitat i accessibilitat. La regidora considera que cal reformular el sistema.
El portaveu popular, el sr. Monrabal, manifesta estar d´acord amb la proposta per tal que es constituisca un
grup de treball per tal que es puga dispensar protecció a les persones que necessiten atenció.

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots dels regidors del P.P, 6 dels
regidors del PSOE, 2 dels regidors de C.M Bloc-Compromís i 2 dels regidors de G.B) adopta el
present acord:
PRIMER. Instar al Govern de España a impulsar la constitució d’un grup de treball amb representants dels
grups parlamentaris amb l’objectiu d’aconseguir un ampli acord per a garantir la sostenibilitat, el
desenrotllament i el finançament per part de les administracions públiques del Sistema d’Autonomia i
Atenció a la Dependència.
SEGON. Demanar al Govern de España que es realitze una evaluació de la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal.
TERCER. Comunicar este acord al president del Govern, als grups polítics de les Corts Espanyoles, al
President de la Generalitat, i als grups polítics de les Corts Valencianes.

PUNT 12.14- (Servicis Socials, Dona i Majors) Proposta del Grup Municipal Socialista Municipal
relativa a la derogació del Decret 113/2013, de 2 de agost, del Consell, en relació al copagament de
centres de persones amb discapacitat.

Vista la proposta de resolució del Grup Municipal Socialista relativa a la derogació del decret 113/2013, de 2
d’agost, del Consell, en relació al copagament de centres de persones amb discapacitat, de data 11 de
novembre de 2014, que a continuació es transcriu:
<<EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La sentència dictada del TSJCV, el passat 7 d’octubre respecte al decret 113/2013, de 2 d’agost, del Consell, pel qual
s’establia el règim i les quanties dels preus públics a percebre en l’àmbit dels serveis socials, anul·la els preus públics
impostos per la Generalitat. Entre altres raonaments, l’alt tribunal considera que no són serveis als quals s’accedeix
voluntàriament, sinó necessaris per a desenvolupar les activitats de la vida diària de les persones amb discapacitat i, en
conseqüència, formen part dels drets subjectius d’aquestes persones.

Plaza Major, 15 – 46450 BENIFAIÓ – Tel. 96 178 10 19 – Fax. 96 179 41 38 – CIF. P-4606000-J

Donada la gravetat de les actuaciones de la Conselleria de Benestar Social i del dany que s’està provocant a milers de
persones amb discapacitat, en les seues possibilitats de vida autònoma, i l’atac que suposa a les famílies i atenent la
sol·licitud de Comité de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) com la plataforma de representació,
defensa i acció social de les diferentes discapacitats.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple els següents
ACORDS
1.

2.

Sol·licitar que la Generalitat no recórrega aquesta sentència, ni sol·licite la suspensió de la mateixa, sinó que,
mes bé al contrari, paralitze l’aplicació del Decret 113/2013, de 2 d’agost, i procedisca a la seua immediata
derogació en les Corts Valencianes.
Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria de Benestar i als grups polítics representats en les Corts
Valencianes”.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socials de data 17 de desembre de 2014.

La regidora de C.M Bloc-Compromís, la sra. Grau, manifesta estar d´acord amb la proposta.
La regidora de G.B, la sra. Martínez, també diu que votarà a favor de la proposta.
La regidora socialista, la sra. Piles, explica que la moció es basa en una sentència dictada pel TSJCV
anul·lant el Decret 113/2013 que establia els preus públics a percebre en l’àmbit dels serveis socials.
El portaveu popular, el sr. Monrabal, manifesta estar d´acord.

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots dels regidors del P.P, 6 dels
regidors del PSOE, 2 dels regidors de C.M Bloc-Compromís i 2 dels regidors de G.B) adopta el
present acord:
PRIMER. Sol·licitar que la Generalitat no recórrega aquesta sentència, ni sol·licite la suspensió de la
mateixa, sinó que, mes bé al contrari, paralitza l’aplicació del Decret 113/2013, de 2 d’agost, i procedisca a
la seua immediata derogació en les Corts Valencianes.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria de Benestar i als grups polítics representats en les
Corts Valencianes.

PUNT 12.15- (Servicis Socials, Dona i Majors) Proposta d’Adhesió al Conveni de Col·laboració entre
la FVMP, la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i les Fiscalies de les Audiències
Provincials de València, Castelló i Alacant, per a la posada en marxa d’un Programa de Mediació en
matèria d’intervenció socio educativa amb menors infractors.
Vista la proposta d’Alcaldía relativa a l’Adhesió al Conveni de Col·laboració entre la FVMP, la Conselleria
de Justícia i Administracions Públiques i les Fiscalies de les Audiències Provincials de València, Castelló i
Alacant, per a la posada en marxa d’un Programa de Mediació en matèria d’intervenció socio educativa amb
menors infractors. de data 10 de desembre de 2014 que a continuació es transcriu:
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“Considerant que de conformitat amb la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i
la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local, els Municipis tenen competència en la
prestació de servicis socials, de promoció i de reinserció social.
Considerant l'Acord Marc de Col·laboració subscrit entre la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
(FVMP), la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i les Fiscalies de les Audiències Provincials
de València, Castelló i Alacant, per a la posada en marxa d'un Programa de Mediació en matèria
d'intervenció socio educativa amb menors infractors, firmat en data 3 de març del 2009.
Considerant que l'adhesió al Conveni no significa la consignació de nous recursos, sinó l'optimització
d'aquells amb què ja compta l'Ajuntament: personal educatiu, servicis socials i instal·lacions municipals entre
altres. A més, tampoc comporta un cost addicional per a este, ja que la Conselleria de Justícia i
Administracions Públiques compta amb un assegurança de responsabilitat civil que permet cobrir el cost de
les actuacions educatives.
Considerant que per a la seua posada en marxa és necessària l'adhesió i ratificació expressa pel Ple
municipal, conforme al que establix l'article 22 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, es
procedix a elevar el Ple municipal la següent:
Per tot això, es presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple el següent:
ACORD
1.-Acordar l'adhesió a l'Acord Marc de Col·laboració subscrit entre la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies (FVMP), la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i les Fiscalies de les Audiències
Provincials de València, Castelló i Alacant, per a la posada en marxa d'un Programa de Mediació en matèria
d'intervenció socio educativa amb menors infractors, firmat en data 3 de març del 2009 (DOCV num. 5977
de 18-03-2009)”.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socials de data 17 de desembre de 2014.

El portaveu de C.M Bloc-Compromís, el sr. Gómez, inicia el tron d´intervencions i manifesta estar d´acord.
La regidora de G.B, la sra. Martínez, explica que d´esta manera els xicotets infractors podràn realitzar els
treballs en benefici de la comunitat a càrrec de la Conselleria.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, diu que votarà a favor. Recorda que el Conveni es publicà en el 2009 i
per això no enten per què no s´han adherit abans ja que no suposa cap cost adicional. D´esta forma es
repararà el dany social. La portaveu aboga per la mediació i l´arbitratje, els quals poden donar resultats molt
possitius.
El portaveu popular, el sr. Monrabal, afirma que es tracta de que els xicotets infractors puguen fer treballs en
benefici de la comunitat.

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots dels regidors del P.P, 6 dels
regidors del PSOE i 2 dels regidors de C.M Bloc-Compromís i 2 dels regidors de G.B) adopta el
present acord:
PRIMER. Acordar l'adhesió a l'Acord Marc de Col·laboració subscrit entre la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies (FVMP), la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i les Fiscalies de les
Audiències Provincials de València, Castelló i Alacant, per a la posada en marxa d'un Programa de Mediació
en matèria d'intervenció socio educativa amb menors infractors, firmat en data 3 de març del 2009 (DOCV
num. 5977 de 18-03-2009).
PUNT 12.16- Despatxos extraordinaris, si procedixen.
Desptx extraordinari 12.16.1- (Hisenda) Expedient administratiu relatiu a la refinanciació del prèstec
formalitzat a travès del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, per poder amortitzar, total o
parcialment, de manera anticipada el deute pendent amb el FFPP.

D´acord allò disposat a l´article 82 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s´aprova el
Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitals Locals per UNANIMITAT (7 vots
dels regidors del PP, 6 del PSPV-PSOE, 1 de G.B i 2 de C.M Compromís) s´acorda la inclusió del present
punt a l´ordre del dia de la sessió.
Vist l’article 3 del Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la
competitivitat i l’eficiència, relatiu a la cancel·lació de les operacions de préstec formalitzades per les entitats
locals amb el Fons per al Finançament del Pagament a Proveïdors (FFPP), així com la Llei 18/2014, de 15
d'octubre d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.
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Considerant que les normes de referència possibiliten a les entitats locals concertar noves operacions
d’endeutament per cancel·lar, parcial o totalment, el deute contret amb el FFPP.
Considerant que les normes de referència permeten que, durant l’any 2014, aquells municipis que ho sol·licitin
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, puguin refinançar els préstecs formalitzats a través del Reial
Decret-Llei 4/2012, de 24 de Febrer, amb el FFPP, per tal de poder amortitzar de manera anticipada el deute
pendent, sempre que es mantingui el mateix període d’amortització que resti per a la cancel·lació completa del
préstec, es disminueixi la càrrega financera, no incorpori la garantia de la participació en tributs de l’Estat, les
entitats de crèdit que concerten les noves operacions no es subroguen en els drets que correspongui al FFPP, i
es destini totalment aquesta operació a l’amortització anticipada, total o parcial, de l’operació formalitzada en el
seu dia.
Vist l’informe dels departaments municipals d’intervenció i tresoreria, de data 17/12/2014, relatiu a l’expedient
administratiu relatiu a la refinanciació del préstec formalitzat a través del Real Decret-Llei 4/2012, de 24 de
febrer, per poder amortitzar, total o parcialment, de manera anticipada, el deute pendent amb el FFPP.
Vist l’informe del departament municipal de tresoreria, amb núm. i data 91/2014 i 17/12, relatiu a l’expedient
administratiu relatiu a la refinanciació del préstec formalitzat a través del Real Decret-Llei 4/2012, de 24 de
febrer, per poder amortitzar, total o parcialment, de manera anticipada, el deute pendent amb el FFPP,
PLAN DE SANEAMIENTO FINANCIERO O DE REDUCCIÓN DE DEUDA.
Vist l’informe del departament municipal de tresoreria, amb núm. i data 92/2014 i 17/12, relatiu a l’expedient
administratiu relatiu a la refinanciació del préstec formalitzat a través del Real Decret-Llei 4/2012, de 24 de
febrer, per poder amortitzar, total o parcialment, de manera anticipada, el deute pendent amb el FFPP, PMP.
Vist l’informe del departament municipal de tresoreria, amb núm. i data 93/2014 i 17/12, relatiu a l’expedient
administratiu relatiu a la refinanciació del préstec formalitzat a través del Real Decret-Llei 4/2012, de 24 de
febrer, per poder amortitzar, total o parcialment, de manera anticipada, el deute pendent amb el FFPP.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 22 de desembre de 2014.

El portaveu de C.M Bloc-Compromís, el sr. Gómez, considera que la mesura és possitiva i per això la
recolçarà i votarà a favor.
El portaveu de G.B, el sr. Zafra, diu que votarà a favor.
El regidor socialista, el sr. Martínez, també votarà a favor ja que mitjançant la baixada d´allò que s´està
pagant en l´actualitat es produirà un estalvi interessant.
El portaveu popular, el sr. Monrabal, votarà a favor ja que la mesura suposarà un estalvi del 2%. No obstant
això opina que deuria condonar-se a les entitats locals que han fet els seus deures.

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots dels regidors del P.P, 6 dels
regidors del PSOE, 2 dels regidors de C.M Bloc-Compromís i 1 del regidor de G.B) adopta el present
acord:
PRIMERO. Aprobar el inicio del expediente administrativo para la concertación, durante el año 2014, de un
contrato financiero de préstamo para cancelar, parcial o totalmente, la deuda pendiente con el FFPP, en virtud
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del artículo 3 del Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, relativo a la cancelación de las operaciones de
préstamo formalizadas con el FFPP, como excepción a lo dispuesto en la DF 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de
diciembre, de PGE para el año 2013. La nueva operación de endeudamiento cumple los siguientes requisitos.
a) Tiene el mismo período de amortización que la operación de crédito suscrita con el FFPP.
b) Genera una disminución de la carga financiera que supone un ahorro financiero.
c) No incorpora la garantía de la participación en tributos del Estado, ni las entidades de crédito que
conciertan estas nuevas operaciones se subrogan en los derechos que correspondan al FFPP.
d) Esta operación se destina, en su totalidad, a la amortización anticipada, total o parcial, de los préstamos
formalizados con el FFPP, cumpliendo con los requisitos y condiciones establecidos en los contratos suscritos
con el FFPP.
SEGUNDO. Fijar las características del contrato financiero de préstamo
1.
Importe: 1.723.388,44 euros.
2.
Destino: cancelar la deuda pendiente con el FFPP derivada del contrato suscrito a través del
Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero.
3.
Las entidades financieras invitadas podrán presentar ofertas, en función de sus intereses,
por importe de hasta 1.723.388,44 euros, admitiéndose, igualmente, ofertas por importe inferior.
4.
El contrato financiero de préstamo previsto, por importe de 1.723.388,44 euros, podrá
fraccionarse en diferentes contratos a suscribir con las entidades financieras, previamente invitadas, cuando
el importe de sus ofertas sea inferior al importe total previsto.
5.
Plazo: desde la fecha de formalización del contrato hasta el 29/05/2022.
6.
Carencia: 0 años.
7.
Operación exenta de cualquier gasto, sea cual sea su denominación y naturaleza, derivado
de la misma.
8.
Tipo de interés: VARIABLE (EURÍBOR 90 DÍAS + diferencial).
9.
Diferencial: Límite máximo 3,84. MEJORABLE A LA BAJA.
10.
Cuota de amortización de capital constante.
11.
Periodicidad de las cuotas. TRIMESTRAL, con liquidación trimestral de intereses.
12.
Periodicidad de revisión del tipo de interés: TRIMESTRAL, coincidiendo con la liquidación.
13.
Contrato a formalizar ante el secretario del Ayuntamiento, en su calidad de Fedatario
Público. Si la entidad financiera quisiera elevar el contrato a escritura pública los gastos que se generen
serán de su cuenta.
TERCERO.
Fijar como criterios para la adjudicación del contrato financiero de préstamo y selección de
la entidad financiera correspondiente o, en su caso, para la adjudicación de los diferentes contratos y
selección de las entidades financieras, que serán valorados por el departamento municipal de tesorería
emitiendo informe al respeto, los siguientes criterios objetivos:
1. Diferencial para determinar el tipo de interés: 100 puntos.
2. En caso de empate, obtendrá 1 punto adicional la oferta económica que recoja un mayor importe
para el contrato financiero privado de préstamo y, si éste persiste, obtendrá 1 punto adicional la oferta
económica que antes haya tenido entrada en el registro general de la Corporación.
3. Fijar como reglas para la cuantificación de los criterios objetivos las siguientes:
a.
A los efectos de puntuar las ofertas económicas realizadas obtendrá la máxima puntuación,
para cada criterio, aquel licitador que presente la mejor oferta y la mínima puntuación, para cada criterio,
aquel licitador que presente la peor oferta. La puntuación del resto de licitadores, para cada criterio, se
realizará linealmente o por regla de tres simple, tomando como referencia la mejor oferta.
b.
Si se presentan ofertas económicas por las entidades financieras invitadas que recogen un
importe para el contrato financiero de préstamo inferior al total previsto y obtienen las mejores puntuaciones,
en función de los criterios objetivos fijados, se les adjudicará un contrato financiero privado de préstamo por
el importe que hayan ofertado. Y así con las demás ofertas, adjudicando diferentes contratos financieros de
préstamo en función del importe ofertado por cada una de las entidades financieras invitadas, hasta
alcanzar el importe total del contrato financiero privado de préstamo proyectado.
c.
En el caso de concertación de diferentes contratos financieros de préstamo para la última
oferta considerada, en función de la puntuación obtenida, se le adjudicará el importe restante, en función del
importe de los contratos financieros privados de préstamo ya adjudicados, hasta alcanzar el importe máximo
del contrato financiero privado de préstamo proyectado.
CUARTO. Invitar a la participación, para que presenten ofertas, de conformidad con los apartados
anteriores, a las entidades financieras a continuación relacionadas, concediendo un plazo que finalizará a
las 13,30 horas del día 29 de diciembre de 2014. A tal efecto, las entidades financieras interesadas
deberán presentar escrito, en el registro general del Ayuntamiento, de lunes a viernes, en horario de 9,00 a
14 horas, en el que manifiestan la voluntad de participar en el proceso para la concertación de un contrato
financiero de préstamo aceptando las características señaladas en las presentes bases y adjuntar, al

mismo, su oferta económica en sobre cerrado en la que se indicará “OFERTA ECONÓMICA OPERACIÓN
PRÉSTAMO REAL DECRETO LEY 8/2014”. La simple presentación de oferta supondrá, en todo caso, la
aceptación de las características señaladas para el contrato financiero de préstamo. Cuando las
proposiciones se presenten por correo el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar, dentro del plazo para la presentación de
ofertas, al departamento municipal de tesorería, por correo electrónico en la dirección
fernando.gonzalez@benifaio.es la remisión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición en el caso en que se recibiera con posterioridad a la fecha y hora de la
terminación del plazo señalado. Las entidades financieras invitadas son:
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N.º

ENTIDAD

1

BANCO POPULAR

2
3
4

BANCO SABADELL
BANCO SANTANDER
BANKIA

5

BBVA

6
7
8

BMN
BMN
CAIXA

9

CAJAMAR

QUINTO. Fijar como plazo máximo para la adjudicación provisional de los contratos financieros de préstamo
el día 30 de diciembre de 2014.
SEXTO. Aprobar las bases reguladores del contrato financiero de préstamo, que se adjuntan como anexo
al presente acuerdo.
SEXTO. Solicitar autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la formalización
de la nueva operación de endeudamiento.
SÉPTIMO. No destinar el ahorro financiero generado, como consecuencia de la suscripción de la nueva
operación de endeudamiento, a reducir la deuda comercial del Ayuntamiento y, en consecuencia, el período
medio de pago a proveedores, ya que de conformidad con el informe del departamento municipal de
tesorería, con n.º 92/2014 y 17/12, el período medio de pago calculado, de acuerdo con la metodología
básica establecida, no supera el plazo máximo establecido en la normativa sobre la morosidad.
OCTAVO. Mantener la vigencia del plan de ajuste aprobado que posibilitó la concertación del préstamo
formalizado con el FFPP y el procedimiento de seguimiento de su ejecución al que están sujetos,
atendiendo al no cumplimiento del límite de deuda establecido en los artículo 51 y 53 del TRLRHL.
NOVENO. Aprobar el plan de saneamiento financiero, o de reducción de deuda, propuesto en el informe del
departamento municipal de tesorería, con n.º y fecha 91/2014 y 17/12, para corregir, en un plazo máximo de
cinco años, el volumen de endeudamiento hasta el límite del 75 por ciento de los ingresos corrientes
liquidados en el ejercicio correspondiente al año 2013, en los términos definidos en la disposición final
trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2013. El plan presenta el siguiente detalle.
1. De acuerdo con las características de los vigentes contratos de préstamo y la amortización parcial
del préstamo formalizado a través del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, con el FFPP, suscrito con la
entidad financiera BANKIA, bajo la denominación RDL4/2012-01, realizada el 13/10/2014, por importe de
663.331,20 €, el 31/12/2015, en cumplimiento del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, resulta que el 31/12/2015 el índice de
endeudamiento del Ayuntamiento se situará por debajo del 75 por ciento de los ingresos corrientes
liquidados en el ejercicio correspondiente al año 2013, en los términos definidos en la disposición final
trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2013.
2.

No resulta, por tanto, preciso adoptar ninguna medida extraordinaria al respecto.
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3. El plan de saneamiento financiero o de reducción de deuda a aprobar consiste en el cuadro de
amortización de los vigentes préstamos, sin necesidad de adopción de medida extraordinaria alguna, con
arreglo al siguiente detalle.
PRESTAMOS
ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

2014
CAPITAL
VIVO A
31/12/2013

AZ

2015
CAPITAL
VIVO A
31/12

CAPITAL
VIVO A
31/12

AZ

BBVA

INVERSIONES
1997
INVERSIONES
2004
INVERSIONES
2006
INVERSIONES
2007
INVERSIONES
2008
RDL 5/2009

311.064,58

175.983,43

135.081,15

135.081,15

0,00

BANCO
SANTANDER

PZ MAYORCAMPO FÚTBOL

737.500,00

50.000,00

687.500,00

50.000,00

637.500,00

BANCO
SANTANDER

PISCINA
CUBIERTA

887.077,64

60.140,84

826.936,80

60.140,84

766.795,96

BANCAIXA
BANCO
MARE
NOSTRUM
BANCO
SANTANDER

RDL 5/2009

86.800,81

54.296,86

32.503,95

32.503,95

0,00

RDL 5/2009

109.253,25

53.294,27

55.958,98

55.958,98

0,00

ICO2011

13.039,59

13.039,59

0,00

0,00

0,00

BANKIA
CAIXA
CREDIT
BANKIA

ICO2011
ICO2011
ICO2011
RDL 4/2012-01

BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA

318.536,44
1.250.000,00

106.178,80

212.357,64

100.000,00 1.150.000,00

106.178,80

106.178,84

100.000,00 1.050.000,00

747.764,73

48.242,88

699.521,85

48.242,88

651.278,97

1.052.632,22

65.789,52

986.842,70

65.789,52

921.053,18

925.234,51

63.809,26

861.425,25

63.809,26

797.615,99

25.288,83
51.220,16
51.238,09
2.523.009,99

25.288,83
0,00
51.220,15
0,00
51.238,09
0,00
799.621,55 1.723.388,44

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229.785,16 1.493.603,28

TOTAL (A) 9.089.660,84 1.718.144,07 7.371.516,76

947.490,54 6.424.026,22

INGRESOS CORRIENTES
8.942.034,37
LIQUIDADOS 2013 (B)
ÍNDICE ENDEUDAMIENTO
(C=A/B)

101,65

8.942.034,37

8.942.035,37

82,44

71,84

DÉCIMO.
Facultar a la Alcaldía para realizar cuantas actuaciones sean precisas para la efectividad del
presente acuerdo.
UNDÉCIMO. Delegar en la Alcaldía el ejercicio de la atribución para la tramitación del presente expediente
administrativo.
DUODÉCIMO. Comunicar el presente acuerdo a los departamentos municipales de intervención, tesorería y
secretaría, así como al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a los efectos oportunos.

BASES REGULADORAS CONTRATO FINANCIERO DE PRÉSTAMO REAL DECRETO LEY 8/2014, DE 04 DE
JULIO.
PRIMERA.
OBJETO, RÉGIMEN JURÍDICO Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA OPERACIÓN.
1.1.El objeto del presente contrato es el servicio financiero de préstamo, por importe de UN MILLÓN
SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS OCHENTTA Y OCHO CON CUARENTA Y CUATRO
(=1.723.388,44=) EUROS, con destino a financiar la operación especial de endeudamiento prevista en el Real DecretoLey 8/2014, de 04 de julio.
1.2.En virtud del artículo 3 del Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, relativo a la cancelación de las operaciones
de préstamo formalizadas con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores (FFPP), las entidades locales,
durante el año 2014, podrán concertar nuevas operaciones de endeudamiento para cancelar, parcial o totalmente, su
deuda pendiente con el FFPP, como excepción a lo dispuesto en la DF 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de
PGE para el año 2013.
1.3.La nueva operación de endeudamiento cumple los siguientes requisitos.
a) Tiene el mismo período de amortización que la operación de crédito suscrita con el FFPP.
b) Genera una disminución de la carga financiera que supone un ahorro financiero.
c)
No incorpora la garantía de la participación en tributos del Estado, ni las entidades de crédito que conciertan
estas nuevas operaciones se subrogan en los derechos que correspondan al FFPP.
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d) Esta operación se destina, en su totalidad, a la amortización anticipada, total o parcial, de los préstamos
formalizados con el FFPP, cumpliendo con los requisitos y condiciones establecidos en los contratos suscritos con el
FFPP.
1.4.El presente contrato, en virtud del artículo 4.1.l) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, está excluido de su ámbito.
1.3.La presentación de una proposición implicará la aceptación incondicionada de las presentes Bases y, en
consecuencia, en el momento de la firma del contrato, por duplicado, el adjudicatario deberá firmar dos ejemplares de
las mismas. Un ejemplar, junto con un ejemplar del contrato será entregado al contratista, el otro, junto con un ejemplar
del contrato, quedará unido al expediente.
1.4.Las características de la operación a ofertar y concertar son las siguientes:
14. Importe: 1.723.388,44 euros.
15. Destino: cancelar la deuda pendiente con el FFPP derivada del contrato suscrito a través del Real DecretoLey 4/2012, de 24 de febrero.
16. Las entidades financieras invitadas podrán presentar ofertas, en función de sus intereses, por importe de
hasta 1.723.388,44 euros, admitiéndose, igualmente, ofertas por importe inferior.
17. El contrato financiero de préstamo previsto, por importe de 1.723.388,44 euros, podrá fraccionarse en
diferentes contratos a suscribir con las entidades financieras, previamente invitadas, cuando el importe de sus ofertas
sea inferior al importe total previsto.
18. Plazo: desde la fecha de formalización del contrato hasta el 29/05/2022.
19. Carencia: 0 años.
20. Operación exenta de cualquier gasto, sea cual sea su denominación y naturaleza, derivado de la misma.
21. Tipo de interés: VARIABLE (EURÍBOR 90 DÍAS + diferencial).
22. Diferencial: Límite máximo 3,84. MEJORABLE A LA BAJA.
23. Cuota de amortización de capital constante.
24. Periodicidad de las cuotas. TRIMESTRAL, con liquidación trimestral de intereses.
25. Periodicidad de revisión del tipo de interés: TRIMESTRAL, coincidiendo con la liquidación.
26. Contrato a formalizar ante el secretario del Ayuntamiento, en su calidad de Fedatario Público. Si la entidad
financiera quisiera elevar el contrato a escritura pública los gastos que se generen serán de su cuenta.
1.5.Las proposiciones que no se adapten a las características de la operación, antes descritas, y, asimismo,
contenidas en el Modelo de Proposición correspondiente conllevarán el rechazo de las mismas sin otro trámite.
SEGUNDA.
CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
2.1.Para poder participar en esta contratación el contratista deberá ser persona, física o jurídica, cuya finalidad o
actividad tenga relación directa con el objeto del contrato según resulte de sus estatutos o reglas fundacionales y se
acredite debidamente.
TERCERA.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR.
3.1.El plazo para la presentación de proposiciones finalizará a las 13,30 horas del 29 de diciembre de 2014.
3.2.Las proposiciones se presentarán, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, en el registro general del
Ayuntamiento. Cuando las proposiciones se presenten por correo el interesado deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar, dentro del plazo para la
presentación de ofertas, al departamento municipal de tesorería, por correo electrónico en la dirección
fernando.gonzalez@benifaio.es la remisión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición en el caso en que se recibiera con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado.
3.3.Las personas invitadas deberán presentar en el lugar y plazo indicado UN SOBRE CERRADO, de conformidad
con lo indicado en el apartado siguiente, acompañado de escrito en el que manifiestan la voluntad de participar en el
proceso para la concertación de un contrato financiero de préstamo aceptando las características señaladas para la
misma. No obstante, la simple presentación de oferta supondrá, en todo caso, su aceptación.
3.2.SOBRE “OFERTA ECONÓMICA OPERACIÓN PRÉSTAMO REAL DECRETO LEY 8/2014”, comprensivo de la
proposición económica, que no podrá alterar las condiciones de estas Bases y se ajustará al modelo que se adjunta
como Anexo I a las mismas.
3.3.La empresa adjudicataria del contrato financiero de préstamo deberá presentar, en el plazo comprendido desde
la fecha de notificación de la adjudicación definitiva del contrato hasta la fecha de la formalización del mismo los
siguientes documentos:
•
Escritura de Constitución de la Sociedad Mercantil, debidamente inscrita en el Registro correspondiente.
•
Certificaciones acreditativas, expedidas por el órgano competente, de estar al corriente de sus
obligaciones tributarias con la AEAT y de la Hacienda Autonómica Valenciana.
•
Certificación expedida por el órgano competente acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones con
la Seguridad Social.
CUARTA.
VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS.
4.1.Finalizado el plazo concedido a los invitados para presentar sus proposiciones, por el departamento municipal
de tesorería, se aperturará el sobre comprensivo de la proposición económica de las diferentes entidades financieras y
las valorará, elevando al órgano competente propuesta de adjudicación, emitiendo informe relativo a este extremo.
QUINTA.
ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN.
5.1.Como criterios objetivos de valoración para la adjudicación del presente contrato se fijan los siguientes:
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1. Diferencial para determinar el tipo de interés: 100 puntos.
2. En caso de empate, obtendrá 1 punto adicional la oferta económica que recoja un mayor importe para el
contrato financiero de préstamo y, si éste persiste, obtendrá 1 punto adicional la oferta económica que antes haya tenido
entrada en el registro general de la Corporación.
5.2.Como reglas para la cuantificación de los criterios objetivos se fijan las siguientes
1.
A los efectos de puntuar las ofertas económicas realizadas obtendrá la máxima puntuación, para cada criterio,
aquel licitador que presente la mejor oferta, y la mínima puntuación, para cada criterio, aquel licitador que presente la
peor oferta. La puntuación del resto de licitadores, para cada criterio, se realizará linealmente o por regla de tres simple,
tomando como referencia la mejor oferta.
2.
Si se presentan ofertas económicas por las entidades financieras invitadas que recogen un importe para el
contrato financiero de préstamo inferior al total previsto y obtienen las mejores puntuaciones, en función de los criterios
objetivos fijados, se les adjudicará un contrato financiero de préstamo por el importe que hayan ofertado. Y así con las
demás ofertas, adjudicando diferentes contratos financieros de préstamo en función del importe ofertado por cada una
de las entidades financieras invitadas, hasta alcanzar el importe total del contrato financiero de préstamo proyectado.
3.
En el caso de concertación de diferentes contratos financieros de préstamo para la última oferta considerada,
en función de la puntuación obtenida, se le adjudicará el importe restante, en función del importe de los contratos
financieros de préstamo ya adjudicados, hasta alcanzar el importe máximo del contrato financiero de préstamo
proyectado.
SEXTA. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
6.1.El contrato se adjudicará provisionalmente el 30/12/2014.
6.2.Adjudicado provisionalmente el contrato, durante el año 2014, se solicitará al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas autorización de la formalización de la operación.
6.3.El contrato se adjudicará definitivamente una vez recibida la autorización. En caso de no autorizarse la
operación el expediente se declarará concluido sin formalizarse la operación.
6.4.El contrato se formalizará una vez adjudicado definitivamente.
6.5.El contrato se formalizará mediante documento, suscrito por los representantes legítimos del contratista
adjudicatario y la Sra. Alcaldesa-Presidenta, dando fe del mismo el Secretario General de la Corporación.
6.6.No obstante, el contratista adjudicatario podrá solicitar que se formalice en escritura pública o póliza intervenida
por Notario Colegiado, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
SÉPTIMA.
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
7.1El contratista tendrá, además de las contenidas a lo largo del presente Pliego en la correspondiente normativa
aplicable, las siguientes obligaciones:
•
Poner a disposición del Ayuntamiento las cantidades objeto del contrato.
•
Comunicar a este Ayuntamiento el interés aplicable en cada momento con la antelación suficiente.
7.2.En cuanto a los gastos a cargo del contratista adjudicatario, además de los expresamente previstos en el
presente Pliego, serán de su cargo los siguientes:
•
Los tributos estatales, municipales o autonómicos que deriven del contrato.
•
Los de elevación a escritura pública del contrato, en su caso.
OCTAVA.
OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.
8.1.Destinar la operación, en su totalidad, a la amortización anticipada, total o parcial, de los préstamos
formalizados con el FFPP, cumpliendo con los requisitos y condiciones establecidos en los contratos suscritos.
8.2.No destinar el ahorro financiero generado, como consecuencia de la suscripción de la nueva operación de
endeudamiento, a reducir la deuda comercial del Ayuntamiento y, en consecuencia, el período medio de pago a
proveedores, ya que de conformidad con el informe del departamento municipal de tesorería, con n.º 92/2014 y 17/12, el
período medio de pago calculado, de acuerdo con la metodología básica establecida, no supera el plazo máximo
establecido en la normativa sobre la morosidad.
8.3Mantener la vigencia del plan de ajuste aprobado que posibilitó la concertación del préstamo formalizado con el
FFPP y el procedimiento de seguimiento de su ejecución al que están sujetos.
8.4.Aprobar el plan de saneamiento financiero, o de reducción de deuda, propuesto en el informe del departamento
municipal de tesorería, con n.º y fecha 91/2014 y 17/12, para corregir, en un plazo máximo de cinco años, el volumen de
endeudamiento hasta el límite del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio correspondiente al
año 2013, en los términos definidos en la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
8.5.Solicitar autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la formalización de la nueva
operación de endeudamiento.
8.6.Comunicar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la suscripción dela nueva operación de
endeudamiento, en el plazo de treinta días a contar desde la fecha de su formalización.
NOVENA.
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
9.1.El presente contrato se resolverá por expiración del plazo convenido, por cumplimiento de las condiciones del
mismo o por cualesquiera de las causas contempladas en la normas de derecho privado.
9.2.Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, éste deberá indemnizar al Ayuntamiento los daños y
perjuicios ocasionados.
DÉCIMA.
ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE.
Las partes contratantes se acogen a los Juzgados y Tribunales de la provincia de Valencia para todo cuanto pudiera
surgir durante la ejecución del presente contrato, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera

corresponderles, siendo todos los gastos que se originasen, incluso Juzgados, Abogados y Procuradores de la parte
que inclumpliere el mismo.
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ANEXO I - MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D................................................................................................, mayor de edad, con n.º nif ............................. y domicilio
en ....................................................................................................................................................., en nombre y
representación de ........................................................................., con n.º cif ............................., enterado del expediente
relativo al contrato financiero de préstamo, por importe UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS
OCHENTTA Y OCHO CON CUARENTA Y CUATRO (=1.723.388,44=) de EUROS, con destino a financiar la operación
especial de endeudamiento prevista en el Real Decreto-Ley 8/2014, de 04 de julio, y, en particular, de las Bases que
rigen el presente contrato, acepta todo ello en su integridad, y ofrece las siguientes condiciones para efectuar la
siguiente operación:
1.
Importe: _________________ euros.
2.
Destino: cancelar la deuda pendiente con el FFPP derivada del contrato suscrito a través del Real Decreto-Ley
4/2012, de 24 de febrero.
3.
Las entidades financieras invitadas podrán presentar ofertas, en función de sus intereses, por importe de hasta
1.723.388,44 euros, admitiéndose, igualmente, ofertas por importe inferior.
4.
El contrato financiero de préstamo previsto, por importe de 1.723.388,44 euros, podrá fraccionarse en
diferentes contratos a suscribir con las entidades financieras, previamente invitadas, cuando el importe de sus ofertas
sea inferior al importe total previsto.
5.
Plazo: desde la fecha de formalización del contrato hasta el 29/05/2022.
6.
Carencia: 0 años.
7.
Operación exenta de cualquier gasto, sea cual sea su denominación y naturaleza, derivado de la misma.
8.
Tipo de interés: VARIABLE (EURÍBOR 90 DÍAS + diferencial).
9.
Diferencial: __________________.
10. Cuota de amortización de capital constante.
11. Periodicidad de las cuotas. TRIMESTRAL, con liquidación trimestral de intereses.
12. Periodicidad de revisión del tipo de interés: TRIMESTRAL, coincidiendo con la liquidación.
13. Contrato a formalizar ante el secretario del Ayuntamiento, en su calidad de Fedatario Público. Si la entidad
financiera quisiera elevar el contrato a escritura pública los gastos que se generen serán de su cuenta.

Despatx extraordinari 12.16.2 (Hisenda) Aprovar, si procedix la modificació de les Bases d’execució
del vigent pressupost de l’Ajuntament. Excepció obligatorietat factura electrònica
D´acord allò disposat a l´article 82 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s´aprova el
Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitals Locals per UNANIMITAT (7 vots
dels regidors del PP, 6 del PSPV-PSOE, 1 de G.B i 2 de C.M Compromís) s´acorda la inclusió del present
punt a l´ordre del dia de la sessió.
1.Vistes les bases d'execució del vigent pressupost de l'Ajuntament.
2.Vista la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el Sector Públic.
3.Considerant que la Llei de referència modifica la regulació de la facturació de les Administracions
Públiques, proporcionant el marc necessari per a l'ús de la factura electrònica.
4.Considerant que la factura electrònica proporciona avantatges enfront de la factura tradicional, per a les
empreses que les emeten i per a l'Ajuntament que les rep. Como ara la reducció de temps i costos
d'enviament, possibilitat de generació automàtica de les mateixes, reducció dels terminis de tramitació,
estalvi de despeses de gestió, etc.
3.Considerant que la Llei 25/2013, de 27 de desembre, establix un període de migració dels models actuals
de facturació en paper, que comprén tot l'any 2014. I establix l'obligatorietat de facturar electrònicament, a
partir del 15 de gener del 2015, amb les condicions i excepcions arreplegues.
4.A fi de facilitar a la mitjana i xicoteta empresa l'adaptació a la factura electrònica, és creu convenient
excloure de l'obligatorietat aquelles factures de fins a 5.000,00 €.
Vista la proposta de l’alcaldia de data 23 de desembre de 2014.
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El portaveu de C.M Bloc-Compromís, el sr. Gómez, inicia el torn d´intervencions i afirma que que es tracta
d´una qüestió pràctica, per això cal ser flexibles.
El sr. Zafra, portaveu de G.B, votarà a favor per tal d´afavorir a la xicoteta i mitjana empresa.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, votarà a favor per una qüestió ecològica. Opina que cal estar preparats.

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots dels regidors del P.P, 6 dels
regidors del PSOE, 2 dels regidors de C.M Bloc-Compromís i 1 del regidor de G.B) adopta el present
acord:
PRIMER. Modificar la Base d'execució del vigent pressupost de l'Ajuntament, amb núm. 16, relativa a la
disposició del gasto i reconeixement de l'obligació; documentació justificativa, afegint l'apartat núm. 4,
d'acord amb el següent detall, incorporant la transcripció literal de l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre:
Base 16.4. De conformitat amb el que disposa l'apartat segon de l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures, s'exclou de
l'obligació de facturació electrònica a les factures l'import se de de les quals fins a 5.000,00 € i a les emeses
pels proveïdors de servicis en l'exterior de les Administracions Públiques fins que les dites factures puguen
satisfer els requeriments per a la seua presentació a través del Punt general d'entrada de factures
electròniques, d'acord amb la valoració del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, i els servicis en
l'exterior disposen dels mitjans i sistemes apropiats per a la seua recepció en els dits servicis.
SEGON. La modificació de la present Base s'ajustarà a allò que s'ha establit a la tramitació del Pressupost,
havent de publicar en el Butlletí en el Butlletí Oficial de la província.

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
PUNT 12.17- Informar sobre els Decrets d’Alcaldia del mes d’octubre i del mes de novembre de 2014.
S’informa als membres de la Corporació dels decrets d’Alcaldia, corresponents del mes d’octubre i del mes
de novembre de 2014 quedant els regidors assabentats.
PUNT 12.18- Donar compte del Decret d’Alcaldía núm. 1523 de data 29 de setembre de 2014.
Es dona compte als membres del Decret d’Alcaldía núm. 1523 de data 29 de setembre de 2014, relatiu a les
línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2015.
Els membres del Ple queden assabentats.
PUNT 12.19-Precs i preguntes
[Abans d´iniciar el torn de precs i preguntas abandona el Saló de Sessions el regidor socialista el sr. Gómez
incorporant-se seguidament]
Inicia el torn de precs i preguntes la regidora socialista, la sra. Armero, i pregunta si hi ha alguna ajuda
municipal per a l´adquisició de vacunes infantils.
La sra. Arcís respon que qualsevol mare pot sol·licitar ajuda als Servicis Socials i es valora, si bé creu que
encara no s´ha plantejat esta situació.
La sra. Armero pregunta si s´ha trobat alguna solució en relació als accesos al Trullàs ja que pareix que hi
ha disconformitat.
La sra. Arcís li pregunta si ha passat per ahí.
La regidora popular d´educació, la sra. Gómez, informa que estàn treballant en els accesos, els quals no
estàn terminats. La regidora afirma que no hi ha cap problema ja que hi ha conformitat de totes les parts.
La sra. Armero pregunta si s’han solucionat les incidències dels ventanals i conserge.
La regidora de C.M Bloc-Compromís, la sra. Grau, demana informació en relació a dos denúncies de la
piscina una d´un usuari en l´Hospital de la Ribera i altra de Sanitat.

La sra. Alcaldessa explica que un usuari cridà a l´Hospital de la Ribera i este últim cridà a Sanitat que
visitaren l’instal·lació junt la tècnica.
La sra. Grau comenta que una de les metgesses de l’ambulatori s’ha jubilat i s’han repartit els 1.200
pacients que tenia entre els altres metges, 400 pacients s´han adscrit a un metge que ve dos dies a la
setmana.
La sra. Arcís explica que abans de la jubilació ja es ficà en contacte amb el comissionat que l´informà que
inicialment no pensaven substituir-la. L´idea era ficar un reforç de dos dies a la setmana. El número
d´ususaris/metge està per baix que en altres poblacions. No obstant la sra. Alcaldessa diu que no li agrada
esta solució si be intentarà trobar més informació al respecte.
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La sra. Grau demana informació en relació a què es va a fer amb les palmeres de la carretera que estàn
partides com a conseqüencia d´un accident.
El regidor popular de medi ambient, el sr. Alepuz, diu que de moment es quedaràn així, ja que no hi ha
perill, per a vore com reacciona la palmera ja que no està morta.
La sra. Grau, demana aclaració en relació al robatori del 6 de novembre en el C.P Santa Bàrbara, al que
accediren per l´aula d´audiovisuals, ja que l´alarma no funcionava.
La regidora popular d´educació, la sra. Gómez, explica que els venatanals duen uns pestells que a vegades
no es tanquen, el que suposa un fàcil accés. No obstant això, no furtaren res. L´alarma si funciona però no
botà.
La sra. Grau ha observat tres registres d’entrada en relació a peticions cada vegada majors del C.P Santa
Bàrbara. Han demanat el cabletjat de les aules per tal de demanar l´acreditació com a centre intel·ligent. La
regidora pregunta si tenen alguna cosa clara.
La regidora popular d´educació, la sra. Gómez, informa que demanà que es presentaren per registre
d´entrada. Algunes qüestions son competència de Conselleria i altres municipal. En relació al cabletjat ho
farà l´electricista municipal.
La sra. Grau reitera la seua petició d´altres plenaris del cautxú del pati d´infantil.
La regidora popular d´educació, la sra. Gómez, recorda que l´any passat es va asfaltar el pati del centre si
bé en l´estiu demanaren cautxú per al pati d´infantil. La regidora comenta que hi han altres deficiències i
s´han fixat unes prioritats. El cautxú val 10.000 euros i la partida té 25.000 euros.
El portaveu de C.M Bloc-Compromís, el sr. Gómez, pregunta que ha canviat per a poder asfaltar un tram de
la Plaça de la Ribera.
El portaveu popular, el sr. Monrabal, diu que consta cessió de terrenys de la SAU.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, pregunta si ha contestat l´ADIF en relació a l´eliminació dels passos a
nivell i recorda que està pendent de resposta la seua pregunta escrita.
La sra. Ortiz recorda que hi ha una petició veïnal de 12 de febrer de 2014 (registre d´entrada 1110) que està
pendent de contestació.
La sra. Ortiz manifesta que s´han aprovat unes bases per a la contractació de personal com a conseqüència
d´una proposta del seu grup i ha tirat de menys que façen una comissió informativa prèvia.
[El portaveu de C.M Bloc-Compromís ix del Saló de Sessions incorporant-se acte seguit]
La sra. Ortiz pregunta si s´ha parlat en relació als diferents robatoris dels últims dies.
La sra. Alcaldessa informa que en la Llimera forçaren la porta però no arribaren a entrar, en relació a les
cases no robaren res i ningú ha vist res, en altra casa entraren per una obra que hi ha al costat. La Policia
pensa que no hi ha conexió.
La sra. Ortiz recorda que està pendent de ser arreglat el tobogàn del poliesportiu.
El regidor popular d´esports, el sr. Villanueva, diu que ha agotat la partida si bé en gener ho ficarà en marxa.
El portaveu de G.B, el sr. Zafra, pregunta a què es deu la descoordinació en relació a l’asfaltat de carrers i
pintada de passos de zebra.
La sra. Alcaldessa demana que informe quals per tal de comprobar-los.
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El sr. Zafra diu que en el carrer Juna Ramón Jiménez
El sr. Alepuz diu que ahí no s’ha pintat.
El sr. Zafra pregunta per les bases del quiosc.
El regidor socialista, el sr. Martínez, explica que han dit que l’impossibilitat de mantindre la piscina ve de la
Llei i el pla d’ajust, no obstant això Algemesi està subjecta a la mateixa Llei i va assumir la gestió directa de
la seua piscina. El regidor planteja com es va fer en este cas.
La sra. Arcís apunta que eixa piscina no requerix una remodelació com la de Benifaió i opina que cal tirar
endavant i traure el nou plec quan més prompte millor.
El sr. Martínez demana que quan es pregunte per escrit es conteste també per escrit.
El sr. Martínez prega que es solucione el reparo existent en relació al servici de manteniment del mercat.
La regidora de C.M Bloc-Compromís, la sra. Grau, demana informació en relació a les pintades que han
aparegut pel poble.
La sra. Arcís informa que va ocòrrer la nit del dissabte al diumenge, la Guardia Civil va detindre a un menor
pintant si bé ara falta saber qui ha fet les pintades de l´altra part. La Policia està investigant-ho.

No havent-hi més assumptes que tractar, l'Alcaldessa-Presidenta dóna per acabada la sessió sent les vint-itres hores i cinc minuts, de la qual cosa com a Secretària done fe.

OLIVIA MARTINEZ GARCIA Secretària de l'Ajuntament de Benifaió estenc la present DILIGÈNCIA per a fer
constar el següent:
Que la present acta va ser aprovada per unanimitat en sessió plenària extraordinària de 3 de febrer de 2015 amb la
següent modificació proposada per la sra. Armero: en la pàgina 42 de l´acta es substituisca la seua primera

intervenció per la següent: “si hi ha alguna ajuda municipal per a l´adquisició de vacunes infantils”
El que pose de manifest als efectes legals oportuns en Benifaió a 4 de febere de 2015.

Vº Bº
La alcaldesa

La secretaria general

Amparo Arcís Martínez

Olivia Martínez García

