
Ajuntament de Els Poblets

ACTA

DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA

DEL

PLE DE LA CORPORACIÓ

DIA 7 DE MARÇ DE 2016

En el Saló de Plens de l'Ajuntament dels Poblets, el dia set de
març de dos mil setze.

Degudament convocats i notificats en forma de l'Ordre del dia
comprensiu dels assumptes a tractar, sota la presidència del Sr.
Alcalde-President, En Salvador Sendra i Gasquet, amb
l'assistència de la Secretària-Interventora de la Corporació,
N'Amparo Gil Torrella, es reuneixen, en primera convocatòria,
per celebrar sessió ordinària i pública, els senyors Regidors que
tots seguit es relacionen:

(COMPROMIS) NA Mª VICTORIA TOMÀS ESCRIVÀ
(COMPROMIS) EN JOSÉ LUIS MÁS SOLA
(PSPV-PSOE) NA CAROLINA VIVES BOLUFER
(PIREE) EN FRANCISCO JOSÉ PÉREZ RIBOT
(PP) EN JAIME IVARS MUT
(PP) NA Mª PILAR BISQUERT FORNES
(PP) NA Mª AMPARO MORELL ALCARAZ
(PP) EN MIGUEL ANGEL MONCHO GASQUET
(PP) EN JURGEN WILHELM WICHER

Absents:
(PSPV-PSOE) EN BALTASAR VIVES MONCHO
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Essent les vint hores i trenta-un minuts i una vegada verificada
per la Secretària la vàlida constitució del Ple, donat que es
compleix l’assistència mínima d’un terci del número legal de
membres, el President obri la sessió, procedint a la deliberació
sobre els assumptes inclosos en el següent

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Es dóna compte de l'esborrany de la següent acta del Ple:

- Sessió ordinària del Ple de data 4 de gener de 2016.

Obri la sessió el Sr. Alcalde: “Primer punt, aprovació acta sessió anterior. Vots a favor?”

No havent intervencions, l'Alcaldia sotmet a votació l'acta esmentada d'acord amb allò
disposat en l'article 91 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86 de 28 de novembre, i amb el vot favorable
dels deu regidors presents en la sessió, essent onze el número legal de membres de la
Corporació, el Ple, PER UNANIMITAT, ACORDA, aprovar l'acta de referència.

2.- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
2/2016.- CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Vista la subvenció concedida per Decret del Vicepresident primer de la Diputació
Provincial d’Alacant de data 20 de novembre de 2015 i notificada a aquest Ajuntament
el dia 3 de desembre, per a l’execució de les instal·lacions d’equips de tractament
d’aigua en les piscines municipals,  es fa necessària la tramitació de la present
modificació de crèdits n.º 2/2016 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit
extraordinari, donat que en el Pressupost de despeses de 2016, aprovat pel Ple en sessió
de data 23 de novembre,  no està prevista l’aplicació pressupostària per a l’execució de
dites obres.

Vist el projecte presentat pel tècnic municipal D. Salvador Rovira Arnau i aprovat per la
Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2015.

L'objecte de l'actuació consistirà en l’execució de l’obra civil necessària per tal de
procedir a la instal·lació de dos sistemes de tractament d’aigua en les piscines públiques
del municipi dels Poblets.

L’actuació es justifica donada la necessitat de corregir actuacions prèvies i d’actualitzar
i ampliar els sistemes actuals, amb un funcionament obsolet i donada la finalització de
la vida útil dels equips en la prestació del servei públic requerit actualment per
instal·lacions com les que ens ocupen.
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Vist el pressupost per a coneixement de l’administració que tot plegat puja a 46.406,35
€, IVA inclòs , i la subvenció provincial concedida que puja a 33.405,68 €, l’aportacio
de l’Ajuntament és de 13.000,67 €.

Davant la possibilitat d'incorporar el superàvit pressupostari confirmat pel romanent de
tresoreria per a despeses generals, a les destinacions alternatives de la Disposició
Addicional Sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària
i Sostenibilitat Financera es fa necessària la modificació de crèdits n.º 2/2016 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari.

Vistos els informes de Secretaria-Intervenció que consten a l’expedient i que acrediten
el compliment de la legalitat vigent sobre el destí del superàvit pressupostari.

Atès que en base a les dades de la última liquidació del Pressupost 2015 aprovada per
Resolució d’Alcaldia de data 29 de gener de 2016 , aquest Ajuntament té superàvit en
termes de comptabilitat nacional per import de 514.281,37 € i Romanent de Tresoreria
per a despeses generals per import de 2.077.922,90 € i el deute viu d'aquest Ajuntament
a 31 de desembre de 2015 és del 0,02 %.

Vista la Memòria econòmica específica elaborada per l’Alcaldia en compliment del
disposat en la Disposició Addicional 16ª del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i que justifica que la inversió
proposada és una inversió financerament sostenible tal i com ve regulat en dita
Disposició Addicional.

De conformitat amb el disposat a l'article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i articles
34 a 38 del RD 500/1990 de 20 d’abril.

Atès el disposat en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.

Sent competent el Ple de la Corporació d’acord amb l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril i la base vuitena de les d’execució del pressupost.

Sr. Alcalde: “Segon punt, aprovació inicial expedient de modificació de crèdits 2/2016.-
Crèdit extraordinari. Esta és la dels sistemes de tractament d’aigua per a les piscines. En
total són 13.000,67 €. Es agarrar del remanent de tresoreria, incorporar eixos 13.000,00
€ al pressupost.

A la vista de tot això, no havent intervencions, la Presidència sotmet aquest assumpte a
votació, i amb el vot favorable dels deu regidors presents en la sessió, essent onze el
número legal de membres de la Corporació, el Ple, per UNANIMITAT, ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º 2/2016 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit
pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, el detall del
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qual és el següent:
Altes en Aplicacions de Despeses

Aplicació Pressupostària Descripció Euros
933 60905 Instal·lació equips tractament aigua

piscines
13.000,67

TOTAL DESPESES 13.000,67

Finançament
Aplicació

Pressupostària
Descripció Euros

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 13.000,67

TOTAL 13.000,67

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la província d’Alacant, pel termini de quinze dies hàbils comptadors des del dia de
publicació de l’edicte, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
el citat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un
termini d'un mes per a resoldre-les.

3.- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
3/2016.- CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Vista la Memòria valorada de la segona fase de les obres complementàries de travessera
CV-723, que tenen per objecte la terminació de la senda de vianants de la marge dreta
de la CV-723 iniciada en la 1ª fase (2015) i que com a conseqüència de la no execució
de l’encintat de voreres per part de la Diputació Provincial en les seues obres en la
travessera i la modificació del seu traçat de 8 metres  a 6,6 metres, ha provocat un
increment de la superfície de la senda de vianants i en conseqüència la necessitat d’una
segona fase de les obres donat que l’amplària executada de la senda no compleix la
normativa vigent en matèria d’accessibilitat.

Vist el pressupost per a coneixement de l’administració que tot plegat puja a 11.595,65
€, IVA inclòs.

Davant la possibilitat d'incorporar el superàvit pressupostari confirmat pel romanent de
tresoreria per a despeses generals, a les destinacions alternatives de la Disposició
Addicional Sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària
i Sostenibilitat Financera es fa necessària la modificació de crèdits n.º 3/2016 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari.

Vistos els informes de Secretaria-Intervenció que consten a l’expedient i que acrediten
el compliment de la legalitat vigent sobre el destí del superàvit pressupostari.

Atès que en base a les dades de la última liquidació del Pressupost 2015 aprovada per
Resolució d’Alcaldia de data 29 de gener de 2016 , aquest Ajuntament té superàvit en
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termes de comptabilitat nacional per import de 514.281,37 € i Romanent de Tresoreria
per a despeses generals per import de 2.077.922,90 € i el deute viu d'aquest Ajuntament
a 31 de desembre de 2015 és del 0,02 %.

Vista la Memòria econòmica específica elaborada per l’Alcaldia en compliment del
disposat en la Disposició Addicional 16ª del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i que justifica que la inversió
proposada és una inversió financerament sostenible tal i com ve regulat en dita
Disposició Addicional.

De conformitat amb el disposat a l'article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i articles
34 a 38 del RD 500/1990 de 20 d’abril.

Atès el disposat en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.

Sent competent el Ple de la Corporació d’acord amb l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril i la base vuitena de les d’execució del pressupost.

Sr. Alcalde: “Tercer punt, aprovació inicial expedient de modificació de crèdits 3/2016.-
Crèdit extraordinari. Esta és la vorera que va de l’eixida del poble en direcció al
cementeri a mà esquerre que per la reducció que mos va fer Diputació de l’ample de la
carretera pues no tenien prou pressupost per acabar en el passat exercici i és incorporar
del remanent 4.500,00 € per a poder acabar-ho. Alguna pregunta? Vots a favor?”

A la vista de tot això, no havent intervencions, la Presidència sotmet aquest assumpte a
votació, i amb el vot favorable dels deu regidors presents en la sessió, essent onze el
número legal de membres de la Corporació, el Ple, per UNANIMITAT, ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º 3/2016 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit
pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, el detall del
qual és el següent:

Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació Pressupostària Descripció Euros

1531 60906 Obres complementàries travessera CV-
723.- 2ª fase

11.595,65

TOTAL DESPESES 11.595,65

Finançament
Aplicació

Pressupostària
Descripció Euros

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 11.595,65

TOTAL 11.595,65
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SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la província d’Alacant, pel termini de quinze dies hàbils comptadors des del dia de
publicació de l’edicte, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
el citat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un
termini d'un mes per a resoldre-les.

4.- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
5/2016.- CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Vista la proposta elaborada pels serveis tècnics municipals per tal de procedir a reposar
12 conjunts de columna lluminària així com la línia de coure i soldadura en tres punts
de les arquetes de registre un cop estiga en funcionament la instal·lació; tot això en
l’àmbit del Pla Parcial sector 6B que, com a conseqüència de robatoris, ha quedat
inservible part de la infraestructura d’enllumenat públic, produint-se zones de manca
d’enllumenat amb el perill que això pot suposar per a les persones i les coses.

Considerant que la inversió redueix les despeses de conservació i manteniment dels
equips de manera important. Donat l’estat dels equips prèviament instal·lats la
substitució provocarà una millora tecnològica que disminuirà en un 70% els costos
elèctrics.

Vist el pressupost per a coneixement de l’administració que tot plegat puja a 55.529,63
€, IVA inclòs.

Davant la possibilitat d'incorporar el superàvit pressupostari confirmat pel romanent de
tresoreria per a despeses generals, a les destinacions alternatives de la Disposició
Addicional Sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària
i Sostenibilitat Financera es fa necessària la modificació de crèdits n.º 5/2016 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari.

Vistos els informes de Secretaria-Intervenció que consten a l’expedient i que acrediten
el compliment de la legalitat vigent sobre el destí del superàvit pressupostari.

Atès que en base a les dades de la última liquidació del Pressupost 2015 aprovada per
Resolució d’Alcaldia de data 29 de gener de 2016 , aquest Ajuntament té superàvit en
termes de comptabilitat nacional per import de 514.281,37 € i Romanent de Tresoreria
per a despeses generals per import de 2.077.922,90 € i el deute viu d'aquest Ajuntament
a 31 de desembre de 2015 és del 0,02 %.

Vista la Memòria econòmica específica elaborada per l’Alcaldia en compliment del
disposat en la Disposició Addicional 16ª del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i que justifica que la inversió
proposada és una inversió financerament sostenible tal i com ve regulat en dita
Disposició Addicional.

De conformitat amb el disposat a l'article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i articles
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34 a 38 del RD 500/1990 de 20 d’abril.

Atès el disposat en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.

Sent competent el Ple de la Corporació d’acord amb l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril i la base vuitena de les d’execució del pressupost.

Sr. Alcalde: “Quart punt, una altra incorporació, és en el 6B fa un temps mos van furtar
el cable i van tindre que llevar algunes faroles i és tornar a col·locar les faroles i posar-
ho tot en funcionament. El total del pressupost són 55.529,63 €. Vots a favor?”

A la vista de tot això, no havent intervencions, la Presidència sotmet aquest assumpte a
votació, i amb el vot favorable dels deu regidors presents en la sessió, essent onze el
número legal de membres de la Corporació, el Ple, per UNANIMITAT, ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º 5/2016 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit
pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, el detall del
qual és el següent:

Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació Pressupostària Descripció Euros
165 633 Reposició enllumenat públic PP sector

6B
55.529,63

TOTAL DESPESES 55.529,63

Finançament
Aplicació

Pressupostària
Descripció Euros

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 55.529,63

TOTAL 55.529,63

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la província d’Alacant, pel termini de quinze dies hàbils comptadors des del dia de
publicació de l’edicte, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
el citat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un
termini d'un mes per a resoldre-les.

5.- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
6/2016.- CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Vista la proposta elaborada pels serveis tècnics municipals per tal de procedir a
instal·lar en la casa de la Cultura un elevador/ascensor hidràulic monofàsic de 300 Kg
de càrrega i dos parades amb embarcament a 90º vàlid per a 4 persones i tot el material
complementari per al seu funcionament.
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Aquesta inversió solucionarà problemes d’accessibilitat en les instal·lacions de la Casa
de la Cultura municipal i augmentarà les possibilitats de tots els veïns de gaudir dels
serveis públics, al poder accedir fàcilment al pis superior on es celebren exposicions,
reunions i altres actes culturals, d’oci i de les associacions.

Donades les característiques del Projecte aquest es troba inclòs en les tasques de la Llei
d’Accessibilitat i supressió de barreres per Minusvàlids de la Comunitat Valenciana
1/1998, de 5 de maig de 1998, que te per objecte garantir l’accessibilitat al medi físic en
condicions d’igualtat a totes les persones, sense importar les seves limitacions i el
caràcter permanent o transitori d’aquestes i la legislació que la desenvolupa, en
particular el Decret 39/2004 de 5 de març i l’Ordre de 9 de juny de 2004 que fan
especial referència a l’accessibilitat en el medi urbà i el deure de les Administracions en
aquest aspecte.

Vist el pressupost per a coneixement de l’Administració que puja tot plegat a 26.736,82
€.

Davant la possibilitat d'incorporar el superàvit pressupostari confirmat pel romanent de
tresoreria per a despeses generals, a les destinacions alternatives de la Disposició
Addicional Sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària
i Sostenibilitat Financera es fa necessària la modificació de crèdits n.º 6/2016 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari.

Vistos els informes de Secretaria-Intervenció que consten a l’expedient i que acrediten
el compliment de la legalitat vigent sobre el destí del superàvit pressupostari.

Atès que en base a les dades de la última liquidació del Pressupost 2015 aprovada per
Resolució d’Alcaldia de data 29 de gener de 2016, aquest Ajuntament té superàvit en
termes de comptabilitat nacional per import de 514.281,37 € i Romanent de Tresoreria
per a despeses generals per import de 2.077.922,90 € i el deute viu d'aquest Ajuntament
a 31 de desembre de 2015 és del 0,02 %.

Vista la Memòria econòmica específica elaborada per l’Alcaldia en compliment del
disposat en la Disposició Addicional 16ª del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i que justifica que la inversió
proposada és una inversió financerament sostenible tal i com ve regulat en dita
Disposició Addicional.

De conformitat amb el disposat a l'article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i articles
34 a 38 del RD 500/1990 de 20 d’abril.

Atès el disposat en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.

Sent competent el Ple de la Corporació d’acord amb l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril i la base vuitena de les d’execució del pressupost.
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Sr. Alcalde: “El punt cinc, una altra modificació de crèdit que és per a la col·locació
d’un ascensor per poder accedir al saló d’actes de la Casa de la Cultura. El pressupost és
26.736,82 €. Vots a favor?”

A la vista de tot això, no havent intervencions, la Presidència sotmet aquest assumpte a
votació, i amb el vot favorable dels deu regidors presents en la sessió, essent onze el
número legal de membres de la Corporació, el Ple, per UNANIMITAT, ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º 6/2016 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit
pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, el detall del
qual és el següent:

Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació Pressupostària Descripció Euros
933 623 Ascensor Casa Cultura 26.736,82

TOTAL DESPESES 26.736,82

Finançament
Aplicació

Pressupostària
Descripció Euros

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 26.736,82

TOTAL 26.736,82

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la província d’Alacant, pel termini de quinze dies hàbils comptadors des del dia de
publicació de l’edicte, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
el citat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un
termini d'un mes per a resoldre-les.

6.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA QUE APROVA
LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2.015.
Es dona compte de la següent Resolució de l’Alcaldia de data 29 de gener de 2016:

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

Ha estat examinada la liquidació del Pressupost General d’aquest Ajuntament ,
corresponent a l’exercici 2015, elaborada, en quant a la recaptació de drets i al
pagament d’obligacions el 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant a
càrrec de la Tresoreria Local els ingressos i pagaments pendents, segons les seues
respectives contraccions.

Atès que en data 29 de gener de 2016 es va emetre per la Interventora Informe
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’ Estabilitat Pressupostaria, sostenibilitat
financera i regla de despesa, d’acord amb la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril.
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Atès que en data 29 de gener de 2016 va ser emès informe d’Intervenció, de conformitat
amb el que es disposa a l’article 191.3 del Text Refós de la Llei d’ Hisendes Locals,
aprovat per RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març.

Vist que la liquidació s’ajusta a les normes establertes a l’article 191 del Text Refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, article 93 del RD 500/1990 i a la Instrucció
del Model Normal de Comptabilitat Local aprovada per Ordre EHA/4041/2004, de 23
de novembre.

Atès que l’article 165 del TRLHL estableix que el pressupost general atendrà al
compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos en la Llei 2/2012 de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i de Sostenibilitat Financera.

Tal i com posa de manifest l’informe d’avaluació de la intervenció municipal, la
liquidació del Pressupost de l'entitat local per a l'exercici 2015  compleix l'objectiu
d'estabilitat pressupostària entès com la situació d'equilibri o de superàvit en termes de
capacitat de finançament d'acord amb la definició continguda en el SEC 95, compleix
l'objectiu de la regla de despesa al no superar la despesa computable de 2015 el límit de
Regla de Despesa calculat sobre la liquidació de 2014 i compleix el nivell de deute
públic.

Vist que l’article 191.3 del TRLHL i l’article 90.1 del RD 500/1990, que estableixen
que serà el President de l’Entitat Local l’òrgan competent per l’aprovació de la
liquidació.

A la vista de tot això, en compliment de les competències que m’atribueix l’ordenament
jurídic, per la present RESOLC
PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost General de l’exercici 2015, sotmesa al
següent detall:

RESULTAT PRESSUPOSTARI
1.- Total drets reconeguts nets en l’exercici 3.574.452,17 €
2.- Total obligacions reconegudes netes en l’exercici 3.300.684,39 €
3.- Resultat pressupostari (1-2) 273.767,78 €
4.- Desviacions positives de finançament 49.159,58 €
5.- Desviacions negatives de finançament 137.453,73 €
6.-Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria 101.742,97 €
7.- Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6) 463.804,90 €

ROMANENT DE TRESORERIA
1.- Fons líquids 1.816.526,30 €
2.- Drets pendents de cobrament 893.779,17 €
2.1.- del Pressupost corrent 395.238,08 €
2.2.- de Pressupostos tancats 443.363,31 €
2.3.- d’operacions no pressupostàries 55.177,78 €
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2.4.-cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00
3.- Obligacions pendents de pagament 228.026,27 €
3.1.- del Pressupost corrent 85.021,58 €
3.2.- de Pressupostos tancats 659,04 €
3.3.- d’operacions no pressupostàries 142.345,65 €
3.4.- pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00
4.- Romanent de tresoreria total (1+2+3) 2.482.279,20 €
5.- Saldos de cobrament dubtós 255.511,86 €
6.- Excés de finançament afectat 148.844,44 €
7.- Romanent de tresoreria per a despeses generals (4-
5-6)

2.077.922,90 €

OBJECTIUS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012 DE 27 D’ABRIL,
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

Capacitat de finançament
en termes SEC

Regla de Despesa Nivell de deute viu

514.281,37€ 108.291,64 € 0,02 %

SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió ordinària que
celebre, d’acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’ abril.
TERCER. Ordenar la remissió de còpia d’ aquesta Liquidació als òrgans competents,
tant del Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques com de la Comunitat
Autònoma, i això abans de concloure el mes de març de l’ exercici següent al que
corresponga.

Ho mana i signa Alcalde-President en Els Poblets, a vint-i-nou de gener de dos mil
setze”

Sr. Alcalde: “El punt sis és donar compte de la Resolució de l’Alcaldia que aprova la
liquidació del Pressupost exercici 2.015. El romanent total són 2.077.922,00 €, i el
nivell de deute viu 0,02 %.”

Per tal que el Ple puga exercir la competència que li atribueix l’art. 193.4 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, i l’article 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’ abril, es dóna
compte de la Resolució de l’Alcaldia abans transcrita; a la vista de la qual el plenari
queda assabentat.

7.- DONAR COMPTE INFORME DE TRESORERIA QUART TRIMESTRE DE
2.015 I INFORME D'INTERVENCIÓ CORRESPONENT A L'EXERCICI 2.015
D'ACORD AMB LA LLEI 15/2010 I LLEI 25/2013.
D’acord amb l’article 4.3, de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, el Tresorer de la Corporació Local elaborarà
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trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta llei
pel pagament de les obligacions de l’Ajuntament, que inclourà el número i quantia
global de les obligacions pendents en les quals s’estiga incomplint el termini legal.

La llei 11/2013 de 26 de juliol, de Mesures de recolzament a l’emprenedor i de l’estímul
del creixement i de creació d’ocupació ha donat una nova redacció a l’article 216.4 del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, de forma que l’Administració
tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de
les certificacions d’obres o dels corresponents documents que acrediten la realització
total o parcial del Contracte.

Així, es dóna compte de l’informe elaborat per la Tresoreria Municipal en data 13 de
gener de 2016 relatiu al quart trimestre de 2015, en virtut del qual es posa de manifest:

“Per al període concret respecte al qual s’emet el present informe (quart
trimestre de 2015) i d’acord amb l’article 4.3 de la Llei 15/2010, aquesta Tresoreria fa
públics els resultats que s’adjunten com annexos al present informe baix els títols de:

Annex I: Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del
trimestre.

Annex II: Pagaments realitzats en el trimestre.
Annex III: Interessos de demora pagats en el període.

Vist l’informe del departament de comptabilitat també de data 13 de gener de 2016, que
s’annexa a l’informe de tresoreria anterior, d’acord amb l’article 9 i 10 de 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, que consta en l’expedient i en què es fa
constar:

“En les Juntes de Govern Local celebrades el dies 20 d’octubre, 17 de novembre,
1 de desembre i 29 de desembre de 2015 es van aprovar les relacions de factures
10/2015, 11/2015, 12/2015 i 13/2015. Es a dir a data d’avui, no hi ha cap factura o
document justificatiu respecte dels quals hagen transcorregut més de tres mesos des de
la seua anotació en el Registre comptable de factures  sense que s’haja tramitat el
corresponent expedient de reconeixement de l’obligació, d’acord en l’article 10 de la
Llei 25/2013 de 27 de desembre.”

Es dóna compte igualment que d’acord amb el disposat en l’article 4.4 de la Llei
15/2010 s’ha donat trasllat de l’informe emès pel Tresorer municipal a la Delegació
Provincial d’Economia i Hisenda d’Alacant i a la Conselleria d’Hisenda i Ocupació.

Així mateix, i en compliment del disposat en l’article 12.2 de 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, es dona compte de l’informe d’Intervenció de data 19 de febrer de
2016, relatiu al compliment de la normativa en matèria de morositat.

Així, les dades corresponents a l’any 2015, són les següents:
PMP Factures per a les quals hagen transcorregut

més de 3 mesos des de la seua anotació sense
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haver-se reconegut l’obligació
1er trimestre 5,90 Cap
2n trimestre 6,91 Cap
3er trimestre 1,66 Cap
4t trimestre 1,43 Cap

A la vista de tot això cal concloure que durant l’exercici 2015 aquest Ajuntament ha
complit amb la normativa vigent en matèria de morositat.

Sr. Alcalde: “El punt set, donar compte Informe de Tresoreria quart trimestre de 2.015 i
Informe d’Intervenció corresponent a l’exercici 2.015 d’acord amb la Llei 15/2010 i
Llei 25/2013.”

A la vista de tot l’exposat, i en compliment del disposat en l’article 4, apartat 4, de la
Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, i de l’article 12.2 de 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, el Ple queda assabentat.

8.- DONAR COMPTE DE LES INVERSIONS FINANCERAMENT
SOSTENIBLES.- EXERCICI 2.015.
Considerant que la Disposició Addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012 de 27
d’abril , d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix la possibilitat
de que les entitats locals destinen el seu superàvit a finançar inversions financerament
sostenibles , sempre i quan concòrreguen els requisits exigits en eixa norma.

Atès que la Disposició Addicional 16ª del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que
aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals regula allò que ha d’entendre’s per
inversió financerament sostenible.

En el seu apartat 6º disposa que anualment, junt amb la liquidació del Pressupost, deurà
donar-se compte al Ple de les inversions executades i del compliment de la legislació
vigent.

Considerant que durant l’exercici 2015 tant la Diputació Provincial d’Alacant com
l’Ajuntament, han acordat executar i han executat inversions financerament sostenibles
amb els seus respectius superàvits.

Durant l’exercici 2015 la Diputació Provincial d’Alacant ha finançat les següents
inversions financerament sostenibles:
MILLORA CAMÍ MARJALETES TRAM CAMÍ REIAL DE GANDIA C/ 10 C
PDA. GIRONETS
Anualitat: 2014
Pressupost obra: 57.121,28 €
Executa l’obra: Diputació (INFRANOSTRUM S.L.)
Acta de recepció de les obres: 27 de gener de 2015
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Informe tècnic sostenibilitat:
Vida útil: 40 anys.
Despeses de manteniment: La inversió anul·la les despeses de conservació i

manteniment del vial al menys amb cost zero en els pròxims deu anys; i per tant
l’execució, manteniment i liquidació de la inversió no afectaran al compliment dels
objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic per aquesta Corporació Local.

REFORMA I AMPLIACIÓ DE SALA MULTIUSOS
Anualitat: 2014
Pressupost obra: 89.999,98 €
Executa l’obra: Diputació (CONTRATAS VILOR S.L.)
Acta de recepció de les obres: 25 d’agost de 2015
Informe tècnic sostenibilitat:

Vida útil: 50 anys .
Despeses de manteniment: La inversió anul·la les despeses de conservació i

manteniment de l’edifici en els pròxims deu anys. Donat l’estat de l’edifici actualment,
serien necessàries importants obres de manteniment i conservació per a mantindre en
funcionament l’edifici actual, i que no seran necessàries d’executar-se el Projecte
presentat.
Encara i tot s’estimen uns costes d’energia d’acord a la potència estimada en projecte i a
l’ús ocasional que se li donarà. Respecte als costes del subministrament d’aigua seran
zero, donat que aquesta no suposa càrrega per a l’Ajuntament d’acord amb les
condicions vigents en la concessió administrativa del servei públic de subministrament
d’aigua potable.

Cost elèctric: s’utilitzen les dades existents d’un local amb potència i ús
semblant a l’estimat per a aquest cas.

Total electricitat: 1.727,17€.
Manteniment del local: menudes rotures, desperfectes, pintura i manteniment

general i preventiu a efectuar per la plantilla municipal d’obres parcialment. S’estima un
cost de l’1% del PEM en manteniment anual, per tant en el nostre cas i en les
condicions projectades per a l’edificació tindrem un valor de 62.504,34x0.01=625,04
€/any.

Segurs: increment sobre la prima a pagar de la pòlissa que té contractada
actualment l’Ajuntament : 65,32 €/any

Neteja del local:
Donat que el seu ús serà puntual, quan aquest siga utilitzat per les diferents

associacions del poble o bé pel mateix Ajuntament per a la celebració d’actes concrets,
la neteja de les instal·lacions s’atribuirà al personal de neteja del propi Ajuntament o,
fins i tot, a les associacions que utilitzen les instal·lacions. Per tant no serà necessari
ampliar el contracte de serveis de neteja de locals municipals vigent.

Despeses de personal:
Donat que el seu ús serà puntual, tal i com s’ha posat de manifest en el punt

anterior, no serà necessària la cobertura de cap plaça de personal destinat a l’edifici. I
per tant el cost de personal serà 0 €.

CONCLUSIÓ
Com total de les despeses estimats obtenim un valor de 2.417,53 €/any que són

perfectament assumibles en el Pressupost de despeses corrents de l’Ajuntament i per
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tant l’execució, manteniment i liquidació de la inversió no afectaran al compliment dels
objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic per aquesta Corporació Local.

PAVIMENTACIÓ SENDA DE VIANANTS CAMÍ DEL CEMENTIRI SETLA-
MIRARROSA
Anualitat: 2014
Pressupost obra: 15.454,00 € ( contracte adjudicat per 15.034,42 €)
Executa l’obra: Ajuntament
Acta de comprovació de replanteig: 18 de desembre de 2014
Acta de recepció de les obres: 18 de març de 2015
Informe tècnic sostenibilitat:

Vida útil: 40 anys.
Despeses de manteniment: La inversió anul·la les despeses de conservació i

manteniment del vial al menys amb cost zero en els pròxims deu anys.

INSTAL·LACIÓ DE BOMBA PER A LA REUTILITZACIÓ DE PLUVIALS PER
A REC PER DEGOTEIG
Anualitat: 2014
Pressupost obra: 12.165,39 €
Executa l’obra: Diputació
Acta de recepció de les obres:
Informe tècnic sostenibilitat:

Vida útil: 10 anys .
Despeses de manteniment: Donades les característiques del Projecte, la inversió

a efectuar provoca un increment mínim de la factura de manteniment, a efectuar pel
personal de l’Ajuntament, donat que la instal·lació és existent i únicament s’amplia i
millora. S’estima un increment en cost anual de 50 € en manteniment.
Donat l’estat de les instal·lacions actualment, i la seua programació de manteniment la
inversió a efectuar provoca un increment mínim de la factura energètica, donat que
l’estació consta de dos electrobombes, al passar a tres se considera un augment del 33%
en el terme d’energia, sent estimat un cost de 1.150 € anual amb dos bombes, amb la
tercera aquests s’incrementarien a 1.529,5 € anuals.
Com total de sobrecost a les despeses actuals obtenim un valor de 429,50 €/any.
Al tractar-se d’obres contractades i executades per Diputació, a data de hui no disposem
de més informació sobre l’estat d’execució de les mateixes.

COL·LECTOR C/ 5 I C/ 5 A PDA. BUSCARRONS I C/ 7 PDA. SORTS DE LA
MAR
Anualitat: 2015
Pressupost obra: 89.999,98 €
Executa l’obra: Diputació

Empresa adjudicatària: VIALS COSTABLANCA S.L.
Import adjudicació: 77.924,00 €

Acta de recepció de les obres:
Informe tècnic sostenibilitat:

Vida útil: 35 anys.
Despeses de manteniment: La inversió anul·la les despeses de conservació i
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manteniment del clavegueram al menys amb cost zero en els pròxims dos anys,
anul·lant-se les despeses que es produïen pels problemes derivats de mancar de xarxa de
sanejament, els quals compensaran aquells que es produisquen a partir del tercer any
fins el final de la vida útil.

Al tractar-se d’obres contractades i executades per Diputació, a data de hui no disposem
de més informació sobre l’estat d’execució de les mateixes.

Durant l’exercici 2015 l’Ajuntament ha finançat les següents inversions amb càrrec al
seu superàvit pressupostari:

CONTENIDORS SOTERRATS
Anualitat: 2014
Pressupost obra: 34.999,99 € (contracte adjudicat per 34.106,42 €)
Executa l’obra: Ajuntament
Aplicació pressupostària: 162/60905 del Pressupost 2014.- Incorporada al Pressupost
2015 com 1621/6090599
Acta de comprovació del replanteig: 1 de gener de 2015.
Acta de recepció de les obres: 17 de març de 2015
Informe tècnic sostenibilitat:

Vida útil: 50 anys.
Despeses de manteniment: La inversió anul·la les despeses de conservació i

manteniment la infraestructura substituïda en els pròxims 10 anys. Donat l’estat del parc
de contenidors aeris actual, s’estima una taxa de reposició del 7% anual, únicament en
reposició anual dels contenidors substituïts, a un preu de 500€ per contenidor aeri,
implica 500€/any menys únicament en substitucions.
Respecte als costos de manipulació, decreixen amb el nou sistema, estimats en uns 600
€/any inferiors.  Per tant, el nou sistema presenta un decreixement en costos totals
d’uns 1.100€/any.

SANEJAMENT I PLUVIALS C/ 11 PDA. SORTS DE LA MAR (APORTACIÓ
MUNICIPAL 10%)
Anualitat: 2014
Pressupost obra: 112.655,65 € (contracte adjudicat per 111.227,85 €)
Executa l’obra: Ajuntament
Aplicació pressupostària: 161/60906 del Pressupost 2014.- Incorporada al Pressupost
2015 com 160/6090699
Acta de comprovació de replanteig: 18 de desembre de 2014
Acta de recepció de les obres: 6 de maig de 2015
Informe tècnic sostenibilitat:

Vida útil: 35 anys .
Despeses de manteniment: La inversió anul·la les despeses de conservació i

manteniment de les instal·lacions al menys amb cost zero en els dos primers anys i amb
un percentatge del 50 % respecte a la despesa de conservació i manteniment de
col·lector en els vuit anys següents per a abastar el 100 % a partir del desè any.

CONTENIDORS SOTERRATS
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Anualitat: 2015
Pressupost obra: 19.942,00 €
Pressupost d’adjudicació: 17.295,21 €
Executa l’obra: Ajuntament
Aplicació pressupostària: 1621/60906 del Pressupost 2015
Acta de comprovació del replanteig: 24 de juny de 2015
Acta de recepció de les obres : 20 de juliol de 2015
Informe tècnic sostenibilitat:

Vida útil: 50 anys .
Despeses de manteniment: La inversió anul·la les despeses de conservació i

manteniment la infraestructura substituïda en els pròxims 10 anys. Donat l’estat del parc
de contenidors aeris actual, s’estima una taxa de reposició del 7% anual, únicament en
reposició anual dels contenidors substituïts, a un preu de 500€ per contenidor aeri,
implica 250 €/any menys únicament en substitucions.
Respecte als costos de manipulació, decreixen amb el nou sistema, estimats en uns 300
€/any inferiors.  Per tant, el nou sistema presenta un decreixement en costos totals
d’uns 550 €/any.

OBRES COMPLEMENTÀRIES TRAVESSERA CV-723
Anualitat: 2015
Pressupost obra: 45.786,55 €
Pressupost adjudicació: 41.323,42 €
Executa l’obra: Ajuntament
Aplicació pressupostària: 1531/60908 del Pressupost 2015
Acta de comprovació de replanteig: 20 de juliol de 2015
Acta de recepció de les obres:23 de novembre de 2015
Informe tècnic sostenibilitat:

Vida útil: 40 anys .
Despeses de manteniment: La inversió anul·la les despeses de conservació i

manteniment de les obres al menys amb cost zero en els dos primers anys. El 80% del
cost de l’obra inicial és cedit als titulares privats com compensació d’obligacions de
l’Ajuntament derivades de l’actuació i el restant 20% té un cost de conservació mínim
per la tipologia de l’obra efectuada , amb excepció de la textura d’acabat del paviment,
podent fixar-se un cost de manteniment constant durant la resta de la vida útil sense
perjuí dels increments derivats de l’IPC.

REPARACIÓ COL·LECTOR DEL C/ 15 DE PDA. SORTS DE LA MAR I
COL·LECTOR DEL CAMÍ SECANETS
Anualitat: 2015
Pressupost obra: 32.979,82 € (dels quals 24.000,00 € són finançats per subvenció de la
Diputació Provincial i la resta, 8.979,82 € són finançats amb superàvit pressupostari
(MC 8/2015). Incloent honoraris de redacció de projecte i direcció d’obra
Pressupost adjudicació obra: 23.867,10 €
Honoraris redacció projecte: 1.588,23 €
Direcció obra: 605,04 €
Coordinador seguretat i salut: 786,55 €
Executa l’obra: Ajuntament
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Aplicació pressupostària: 160/60909 del Pressupost 2015
Acta de comprovació de replanteig: 26 d’agost de 2015
Acta de recepció de les obres: 28 de setembre de 2015
Informe tècnic sostenibilitat:

Vida útil: 35 anys.
Despeses de manteniment: La inversió a efectuar provoca els efectes del reinici

de la vida útil del clavegueram projectat al tractar-se d’una obra de reparació, sent els
costes de manteniment de conservació en els primers anys despreciable per a anar
incrementant-se progressivament a partir del tercer any fins el final de la seua vida útil,
costes que venen compensats pels què es produïen pel deteriorament de la xarxa existent
que exigia continues despeses de manteniment.

En total, en l’exercici pressupostari 2015 s’han reconegut obligacions pels imports
següents a càrrec del superàvit pressupostari d’aquest Ajuntament, que han finançat
inversions financerament sostenibles:
OBLIGACIONS RECONEGUDES A CÀRREC DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2015

Descripció Aplicació Obligacions reconegudes
Contenidors soterrats 1621/6090599 34.106,42 €

Sanejament i pluvials C/ 11 Sorts de la
Mar

160/6090699 11.122,79 €

Contenidors soterrats 1621/60906 19.096,93 €
Obres complementàries travessera

CV-723
1531/60908 47.417,49 €

Sanejament C/ 15 Sorts de la Mar i
Camí Secanets

160/60909 7.753,24 €

TOTAL 119.496,87 €

Sr. Alcalde: “El punt vuit donar compte de les Inversions financerament sostenibles.-
Exercici 2.015.”

D’acord amb el disposat en l’apartat 6º de la Disposició Addicional 16ª del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, es dóna compte de les inversions executades; a la vista de les
quals el plenari queda assabentat.

9.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ANNEX DE PERSONAL.-
PRESSUPOST 2.016.
Considerant que per Resolució de l’Alcaldia de data 4 de febrer de 2016 s’acorda
declarar l’assumpció de les funcions de Tresoreria pel lloc d’administratiu que ocupa el
funcionari de carrera d’aquest Ajuntament Pepe Bahamonde Andrés, en virtut del
procediment establit en la Disposició Transitòria setena de la Llei 27/2013 de 27 de
desembre, en la redacció donada per la Disposició final segona de la Llei 18/2015 de 9
de juliol.



Ajuntament de Els Poblets

Atès que l’objectiu de la norma és la professionalització de la funció de
tresoreria/recaptació en un context de millora i de reforç de l’objectivitat en l’exercici
d’aquestes funcions que són pròpies de professionals que han de servir amb objectivitat
els interessos públics.

Vist l’article 5 del RD 1174/1987 de 18 de setembre, que enumera les funcions que
correspon desenvolupar al Tresorer municipal, a saber:

a) El maneig i custòdia de fons, valors i efectes de l’Entitat local, de
conformitat amb allò establert per les disposicions legals vigents.

- La realització de cobraments i pagaments que corresponga als fons i
valors de l’Entitat, de conformitat amb allò establert per les
disposicions legals vigents.

- L’organització de la custòdia de fons, valors i efectes de conformitat
amb les directrius assenyalades per la Presidència.

- Executar, conforme a les directrius marcades per la Corporació, les
consignacions en Bancs, Caixa General de Dipòsits i establiments
anàlegs, autoritzant junt amb l’Ordinador de pagaments i l’Interventor
els xecs i demés ordres de pagament que se giren contra els comptes
oberts en dits establiments.

- La formació dels plans i programes de Tresoreria, distribuint en el
temps les disponibilitats dineràries de l’Entitat per a la puntual
satisfacció de les seues obligacions, atenent a les prioritats legalment
establertes, conforme a les directrius marcades per la Corporació.

b) La caporalia dels serveis recaptatoris, que  compren:
- L’impuls i direcció dels procediments recaptatoris, proposant les

mesures necessàries per a que la cobrança es realitze dins dels terminis
assenyalats.

- L’autorització de plecs de càrrec de valors que s’entreguen als
recaptadors i agents executius.

- Dictar la providència de constrenyiment en els expedients
administratius d’aquest caràcter

- La tramitació dels expedients de responsabilitat per perjuí de valors.

Vist l’informe emès per la Secretària-Interventora en data 3 de novembre de 2015.

Per tal de complir amb la legalitat vigent sense paralitzar la gestió econòmica municipal,
per Resolució de l’Alcaldia de data 4 de febrer del corrent s’ha considerat el més
convenient procedir al nomenament com a Tresorer, del funcionari de carrera municipal
que ja en l’actualitat ve desenvolupant les funcions de tresoreria baix la caporalia de la
Tresorera fins eixe moment, la Regidora Dª Carolina Vives Bolufer.

A la vista de tot això, és necessari modificar l’annex de personal aprovat junt amb el
Pressupost municipal per a que aquest contemple dit nomenament.

Així, les funcions que li corresponen a la plaça d’administratiu de referència són les
següents:
Administratiu- Tresorer
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Funcionari de carrera .
Grup C- Subgrup C1 (DT 3ª de la Llei 7/2007 de 12 d’abril)
Complement de destí: 22
Funcions: Les funcions pròpies de la Tresoreria municipal d’acord amb l’article 5 del
RD 1174/1987 de 18 de setembre.
Control financer dels comptes corrents i el seu registre en la comptabilitat Pública.
Tasques pròpies de la funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmic-
financera.
Preparació i redacció del Compte General del Pressupost, formulació de la liquidació
del pressupost anual, col·laboració amb l’Alcaldia en l’elaboració de l’avantprojecte
del Pressupost General de l’Ajuntament.
Es responsabilitza de la preparació i complimentació de les declaracions trimestrals de
l’I.V.A. i I.R.P.F., així com de les seues respectives declaracions anuals, i la declaració
de tercers.
Elaboració, preparació i tramitació del Padró fiscal de l'Impost sobre Béns Immobles
de naturalesa urbana.
Control recaptació Contribucions Especials, Quotes d'Urbanització i Cànon
d’Urbanització.
Preparació i elaboració d’antecedents en matèria laboral per la seua remissió a
l’assessoria.
Administració General
Plaça coberta en propietat per Pepe Bahamonde Andrés.

Sent competent el Ple de la Corporació d’acord amb el disposat en l’article 22.2 i) de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Sr. Alcalde: “Punt nou, aprovació inicial modificació Annex de Personal.- Pressupost
2.016. Açò és el tema del Tresorer que ja no pot ser un polític, que ha de ser un
funcionari i és col·locar-lo en les seues dedicacions. Vots a favor?”

A la vista de tot això, no havent intervencions, la Presidència sotmet aquest assumpte a
votació, i amb el vot favorable dels deu regidors presents en la sessió, essent onze el
número legal de membres de la Corporació, el Ple, per UNANIMITAT, ACORDA:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’annex de personal del Pressupost
vigent en els següents termes:

PERSONAL FUNCIONARI

Administratiu- Tresorer
Funcionari de carrera .
Grup C- Subgrup C1 (DT 3ª de la Llei 7/2007 de 12 d’abril)
Complement de destí: 22
Funcions: Les funcions pròpies de la Tresoreria municipal d’acord amb l’article 5 del
RD 1174/1987 de 18 de setembre.
Control financer dels comptes corrents i el seu registre en la comptabilitat Pública.
Tasques pròpies de la funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmic-
financera.
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Preparació i redacció del Compte General del Pressupost, formulació de la liquidació
del pressupost anual, col·laboració amb l’Alcaldia en l’elaboració de l’avantprojecte
del Pressupost General de l’Ajuntament.
Es responsabilitza de la preparació i complimentació de les declaracions trimestrals de
l’I.V.A. i I.R.P.F., així com de les seues respectives declaracions anuals, i la declaració
de tercers.
Elaboració, preparació i tramitació del Padró fiscal de l'Impost sobre Béns Immobles
de naturalesa urbana .
Control recaptació Contribucions Especials, Quotes d'Urbanització i Cànon
d’Urbanització.
Preparació i elaboració d’antecedents en matèria laboral per la seua remissió a
l’assessoria.
Administració General
Plaça coberta en propietat per Pepe Bahamonde Andrés.

SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de quinze dies
hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Alacant, durant el qual
els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen
pertinents. Transcorregut el dit termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà
elevat a definitiu aquest acord d'aprovació inicial.

10.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 1/2016.
Per la Intervenció municipal s'ha confeccionat l'expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdit nº 1/2016, que conté les següents factures:

Factura Import Aplicació pressupostària
2160008

Excavaciones Blas Antequera S.L.
14.157,00 € 450/60919

2160009
Excavaciones Blas Antequera S.L.

353,80 € 450/21000

2160010
Excavaciones Blas Antequera S.L.

296,45 € 450/21000

2160011
Excavaciones Blas Antequera S.L.

334,99 € 450/21000

2160012
Excavaciones Blas Antequera S.L.

314,60 € 450/21000

03
Trac-Llorens C.B.

371,47 € 171/21700

N-15014851
Dass Divisones Agrupadas S.L.

86,06 € 920/22000

508001823
Novarecal servicios, instalciones y

mantenimiento S.L.

205,94 € 450/21200

508001824
Novarecal servicios, instalciones y

mantenimiento S.L.

669,53 € 450/21200

508001830 40,35 € 450/21200
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Novarecal servicios, instalciones y
mantenimiento S.L.

15/2015
José Andrés Doménech

Doménech.- Uan

1.193,06 € 330/22609

FR01122015120007
Juan Fornés Fornés S.A.

75,71 € 912/22601

7120262971
Lyreco España S.A.

172,81 € 920/22000

1600004
Marina Alta Periòdic S.L.

480,25 € 912/22601

116430
AME material eléctrico S.A.U.

139,17 € 450/21000

02
Trac-Llorens C.B.

1.355,20 € 171/21700

05-0113
Círculo de Lectores

36,00 € 920/22001

3234
Aiguabona

Patricia Yañez Fernández

70,14 € 920/219

SM1651/1000031
Fomento de Construcciones y

Contratas S.A.

4.713,35 € 1623/22700

14/12/15
Reciclatge de Residus La Marina

Alta S.A.

885,63 € 1623/22700

1 507
Electro Idella S.L.

483,58 € 450/21000

4516
TP Hidrosal S.A.

108,90 € 450/21200

16000455
Marina Color S.L.

808,68 € 450/21000

AY 003
Bar Vora Riu CB

59,40 € 912/22601

1 000017
Electrotérmic

Sebastin Carrió Camaró

48,40 € 450/21200

51553
Hosteleria Vicente Doménech

Ausina

88,94 € 920/22110

D4
Viso Sendra S.L.

5.980,99 450-60919

TOTAL 33.530,70 €

Les factures de referència corresponen a obligacions derivades de compromisos de
despesa legalment adquirits en 2015 però que han tingut entrada en el Registre
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municipal de factures en 2016.

La Corporació està obligada a respondre de dits crèdits donat que es tracten de serveis
efectivament realitzats, la no atenció dels quals constituiria un enriquiment injust.

El RD 500/1990 de 20 d'abril en el seu article 60.2 especifica que correspondrà al Ple de
l'Ajuntament el reconeixement extrajudicial de crèdits.

La base 22 de les d'execució del Pressupost estableix igualment que el reconeixement
d'obligacions que no compten amb dotació pressupostària requeriran acord del Ple de la
Corporació mitjançant expedient tramitat a l'efecte.

Vistos els informes de Secretaria-Intervenció que consten en l'expedient.

Sr. Alcalde: “Punt deu, reconeixement extrajudicial de crèdits. Bueno, hi ha un grapat de
factures de finals de l’any passat que passen als pressupostos d’este any. Les votarem en
dos parts, primera les 26 primeres i después la nº 27 perquè jo no puc votar en eixa per
vinculació familiar. Vots a favor de les 26? I vots a favor de l’altra?”

A la vista de tot això, l’Alcalde sotmet a votació el reconeixement extrajudicial de crèdit
de les factures contingudes en la part expositiva del present acord, a excepció de la
factura de la mercantil Viso Sendra, S.L., donat que aquesta mercantil està constituïda
por D. Pablo Viso Garcia i Dª Isabel Sendra Gasquet, i d’acord amb el dispost en
l’article 28.2 b) de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, l’Alcalde-President,
D. Salvador Sendra i Gasquet, ha d’abstindre’s en la votació corresponent a la factura nº
D4, i per tant aquesta serà sotmesa a votació per separat.

Així, no havent intervencions, i amb el vot favorable dels deu regidors presents en la
sessió, essent onze el número legal de membres de la Corporació, el Ple, per
UNANIMITAT, ACORDA:
PRIMER. Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de
EXCAVACIONES BLAS ANTEQUERA S.L. amb CIF nº B-53094330 per un import
total de 14.157,00 €, d'acord amb la factura nº 2160008 de data 15 de gener de 2016,
amb càrrec a l'aplicació 450/60919 del pressupost de despeses de 2016.
SEGON. Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de
EXCAVACIONES BLAS ANTEQUERA S.L. amb CIF nº B-53094330 per un import
total de 353,80 €, d'acord amb la factura nº 2160009 de data 15 de gener de 2016, amb
càrrec a l'aplicació 450/21000 del pressupost de despeses de 2016.
TERCER. Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de
EXCAVACIONES BLAS ANTEQUERA S.L. amb CIF nº B-53094330 per un import
total de 296,45 €, d'acord amb la factura nº 2160010 de data 15 de gener de 2016, amb
càrrec a l'aplicació 450/21000 del pressupost de despeses de 2016.
QUART. Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de
EXCAVACIONES BLAS ANTEQUERA S.L. amb CIF nº B-53094330 per un import
total de 334,99 €, d'acord amb la factura nº 2160011 de data 15 de gener de 2016, amb
càrrec a l'aplicació 450/21000 del pressupost de despeses de 2016.
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CINQUÈ. Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de
EXCAVACIONES BLAS ANTEQUERA S.L. amb CIF nº B-53094330 per un import
total de 314,60 €, d'acord amb la factura nº 2160012 de data 15 de gener de 2016, amb
càrrec a l'aplicació 450/21000 del pressupost de despeses de 2016.
SISÈ. Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de TRAC-LLORENS
C.B. amb CIF nº E-53862108 per un import total de 371,47 €, d'acord amb la factura nº
03 de data 8 de gener de 2016, amb càrrec a l'aplicació 171/21700 del pressupost de
despeses de 2016.
SETÈ. Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de DASS
DIVISIONES AGRUPADAS S.L. amb CIF nº B-03351434 per un import total de 86,06
€, d'acord amb la factura nº N-15014851 de data 30 de desembre de 2015, amb càrrec a
l'aplicació 920/22000 del pressupost de despeses de 2016.
VUITÈ. Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de NOVA RECAL
SERVICIOS, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO S.L.U. amb CIF nº B-
54744461 per un import total de 205,94 €, d'acord amb la factura nº 508001823 de data
24 de desembre de 2015, amb càrrec a l'aplicació 450/21200 del pressupost de despeses
de 2016.
NOVÈ. Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de NOVA RECAL
SERVICIOS, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO S.L.U. amb CIF nº B-
54744461 per un import total de 669,53 €, d'acord amb la factura nº 508001824 de data
24 de desembre de 2015, amb càrrec a l'aplicació 450/21200 del pressupost de despeses
de 2016.
DESÈ. Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de NOVA RECAL
SERVICIOS, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO S.L.U. amb CIF nº B-
54744461 per un import total de 40,35 €, d'acord amb la factura nº 508001830 de data
28 de desembre de 2015, amb càrrec a l'aplicació 450/21200 del pressupost de despeses
de 2016.
ONZÈ. Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de JOSÉ ANDRÉS
DOMÉNECH DOMÉNECH.- UAN amb NIF nº --- per un import total de 1.193,06 €,
d'acord amb la factura nº 15/2015 de data 15 de setembre de 2015, amb càrrec a
l'aplicació 330/22609 del pressupost de despeses de 2016.
DOTZÈ. Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de JUAN FORNES
FORNES S.A. amb CIF nº A-03140456 per un import total de 75,71 €, d'acord amb la
factura nº FR01122015120007 de data 31 de desembre de 2015, amb càrrec a l'aplicació
912/22601 del pressupost de despeses de 2016.
TRETZÈ. Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de LYRECO
ESPAÑA S.A. amb CIF nº A-79206223 per un import total de 172,81 €, d'acord amb la
factura nº 7120262971 de data 31 de desembre de 2015, amb càrrec a l'aplicació
920/22000 del pressupost de despeses de 2016.
CATORZÈ. Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de MARINA
ALTA PERIÒDIC S.L. amb CIF nº B-03721552 per un import total de 480,25 €, d'acord
amb la factura nº 1600004 de data 7 de gener de 2016, amb càrrec a l'aplicació
912/22601 del pressupost de despeses de 2016.
QUINZÈ. Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de AME
MATERIAL ELÉCTRICO S.A.U. amb CIF nº A-96933510 per un import total de
139,17 €, d'acord amb la factura nº 116430 de data 31 de desembre de 2015, amb càrrec
a l'aplicació 450/21000 del pressupost de despeses de 2016.
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SETZÈ. Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de TRAC-
LLORENS C.B. amb CIF nº E-53862108 per un import total de 1.355,20 €, d'acord amb
la factura nº 02 de data 8 de gener de 2016, amb càrrec a l'aplicació 171/21700 del
pressupost de despeses de 2016.
DISSETÈ. Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de CIRCULO DE
LECTORES amb CIF nº A-08136806 per un import total de 36,00 €, d'acord amb la
factura nº 05-0113 de data 18 de desembre de 2015, amb càrrec a l'aplicació 920/22001
del pressupost de despeses de 2016.
DIVUITÈ. Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de AIGUABONA
PATRICIA YAÑEZ FERNÁNDEZ amb DNI nº --- per un import total de 70,14 €,
d'acord amb la factura nº 3234 de data 12 de gener de 2016, amb càrrec a l'aplicació
920/219 del pressupost de despeses de 2016.
DINOVÈ . Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de FOMENTO
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. amb CIF nº A-28037224 per un import
total de 4.713,35€, d'acord amb la factura nº SM1651/1000031 de data 1 de febrer de
2016 , amb càrrec a l'aplicació 1623/22700 del pressupost de despeses de 2016.
VINTÈ. Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de RECICLATGE
DE RESIDUS LA MARINA ALTA S.A. amb CIF nº A-53132841 per un import total de
885,63 €, d'acord amb la factura nº 14/12/15 de data 31 de desembre de 2015, amb
càrrec a l'aplicació 1623/22700 del pressupost de despeses de 2016.
VINT-I-UNÈ . Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de ELECTRO
IDELLA S.L. amb CIF nº B-03044658 per un import total de 483,58 €, d'acord amb la
factura nº 1 507 de data 15 de gener de 2016, amb càrrec a l'aplicació 450/21000 del
pressupost de despeses de 2016.
VINT-I-DOSÈ. Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de TP
HIDROSAL S.A. amb CIF nº A-03785748 per un import total de 108,90 €, d'acord amb
la factura nº 4516 de data 20 de gener de 2016, amb càrrec a l'aplicació 450/21200 del
pressupost de despeses de 2016.
VINT-I-TRESÈ. Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de
COMERCIAL MARINA COLOR S.L. amb CIF nº B-03470663 per un import total de
808,68 €, d'acord amb la factura nº 16000455 de data 15 de gener de 2016, amb càrrec a
l'aplicació 450/21000 del pressupost de despeses de 2016.
VINT-I-QUATRÈ. Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de BAR
VORA RIU C.B.  amb CIF nº E-54606959 per un import total de 59,40 €, d'acord amb
la factura nº AY 003 de data 21 de gener de 2016, amb càrrec a l'aplicació 912/22601
del pressupost de despeses de 2016.
VINT-I-CINQUÈ. Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de
ELECTROTÈRMIC.- SEBASTIAN CARRIÓ CAMARÓ amb DNI nº --- per un import
total de 48,40 €, d'acord amb la factura nº 1 000017 de data 8 de febrer de 2016, amb
càrrec a l'aplicació 450/21200 del pressupost de despeses de 2016.
VINT-I-SISÈ. Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de
HOSTELERIA VICENTE DOMENECH AUSINA amb DNI nº --- per un import total
de 88,94 €, d'acord amb la factura nº 51553 de data 28 de desembre de 2015, amb càrrec
a l'aplicació 920/22110 del pressupost de despeses de 2016.

Acte seguit se sotmet a votació el reconeixement extrajudicial de crèdit de la factura nº
D4 de la mercantil Viso Sendra, S.L., i amb el vot favorable de nou regidors i
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l’abstenció de l’Alcalde-President, D. Salvador Sendra i Gasquet, dels deu assistents a
la sessió,  essent onze el número legal de membres de la Corporació, el Ple, ACORDA:
VINT-I-SETÈ. Aprovar el reconeixement extrajudicial d'un crèdit a favor de VISO
SENDRA S.L. amb CIF nº B-53068045 per un import total de 5.980,99 €, d'acord amb
la factura nº D4 de data 1 de març de 2016 i l’informe del director de l’obra, amb càrrec
a l'aplicació 450-60919 del pressupost de despeses de 2016.

11.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER
PUBLICITAT EN EL BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ MUNICIPAL I ALTRES
PUBLICACIONS.
Considerant que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2003 va
aprovar l’Ordenança reguladora del Preu Públic per publicitat en el Butlletí
d’Informació municipal i altres publicacions, havent sigut modificada per acord plenari
de data 8 de maig de 2006.

Vist l’informe de Secretaria de data 22 de febrer de 2016 que consta a l’expedient, en el
qual es fa constar el següent: “Els preus públics ja no s’aproven mitjançant ordenança
fiscal; l’art. 47 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, se limita a assenyalar que l’establiment o
modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la Corporació.

Es va plantejar la polèmica de quin era el procediment per a aprovar els preus públics
mantenint-se tres postures:

1. La d’aquells que consideraven que s’aplica el procediment dels arts. 15 a 19 i
s’aproven com una ordenança fiscal.

2. La dels què consideraven que s’aplica l’art. 49 de la Llei 7/1985 Reguladora de
les Bases de Règim Local i s’aproven com una ordenança general.

3. I per últim, els que pensen que tenen el seu propi procediment d’aprovació.

Aquesta última és l’opció confirmada per la Sentència del Tribunal Suprem de 14
d’abril de 2000, que declara improcedent la consideració dels acords d’establiment o
modificació dels preus públics com ordenances fiscals. Així, l’alt Tribunal, en el
fonament jurídic tercer de la Sentència, declara  que «se concibió por la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, un nuevo concepto de precio
público que libraba a los Entes Locales del cumplimiento de normas legales que habían
existido hasta entonces, fundamentalmente garantistas. [...] La diferencia entre las
antiguas tasas es que éstas... debían regularse por Ordenanzas Tributarias, que se
aprobasen provisionalmente por mayoría cualificada (mayoría absoluta de los miembros
de la Corporación) y que se sometían durante 30 días a información pública,
principalmente presentación de reclamaciones, que una vez resueltas daban lugar a la
aprobación definitiva. Es de destacar la participación ciudadana directa en el
establecimiento y ordenación de las tasas. En cambio, en los precios públicos, ... al
carecer de la naturaleza de tributos, se establecían o modificaban por un acuerdo del
Pleno (mayoría de miembros asistentes) o por delegación, de la Comisión de Gobierno,
sin necesidad de seguir el procedimiento garantista propio de las Ordenanzas Fiscales,
es más, sin necesidad siquiera de utilizar la forma de Ordenanzas».
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Així serà suficient amb el simple acord del seu establiment o modificació, fixant el seu
import. Si bé, per a la seua efectivitat, serà necessària la seua publicació, en compliment
d’allò disposat en l’art. 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.”

A la vista de tot això, es fa necessari modificar el text de la vigent Ordenança reguladora
i es considera convenient actualitzar les tarifes vigents, les quals no han sigut
modificades des de l’exercici 2006.

L’ordenança reguladora del preu públic quedarà redactada de la forma que tot seguit es
transcriu:

“TEXT REGULADOR DEL PREU PÚBLIC
PER PUBLICITAT EN EL BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL I

ALTRES PUBLICACIONS

Article 1º.- Concepte.
En ús de les atribucions conferides en els arts 41 al 47 i 127 del RD Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic per tota classe de publicitat
litografiada o estampada en el Butlletí d'Informació municipal i altres publicacions.

Article 2º.- Objecte.
Serà objecte d’aquest preu públic tota classe de publicitat litografiada o estampada en el
Butlletí d’informació municipal i altres publicacions.

Article 3º.- Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament de la tarifa expressada en el article següent aquells que
sol·liciten la inserció de publicitat en el Butlletí d’informació municipal i altres
publicacions.

Article 4º.- Quantia.
La tarifa a aplicar serà la següent:
1 pàgina sencera (blanc i negre) ...................................................... 120,00 €
1 pàgina sencera (color) .................................................................. 150,00 €
½ pàgina (blanc i negre) ................................................................. 90,00 €
½ pàgina (color) ............................................................................. 100,00 €
¼ pàgina (blanc i negre) .................................................................   60,00 €
¼ pàgina (color) .............................................................................   70,00 €
portada interior ............................................................................... 400,00 €
portada exterior .............................................................................. 450,00 €

Les tarifes abans exposades contenen l’import de l’impost sobre el valor afegit en vigor,
en aplicació de la Llei 37/1992 de 28 de desembre.

Article 5.-
1. L’obligació de pagar el preu públic naix des de que s’inicie la prestació del
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servei o la realització de l’activitat, si bé la Corporació podrà exigir el dipòsit
previ del seu import total o parcial, conforme a l’art. 46 del RD Legislatiu
2/2004, de 5 de març.

2. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament d’aquest preu públic, el
servei o activitat no es realitze o desenvolupe, procedirà la devolució de l’import
corresponent.

3. Els deutes per preu públics podran exigir-se pel procediment administratiu de
constrenyiment.

DISPOSICIÓ FINAL
El present Text regulador entrarà en vigor una vegada publicat íntegrament en el Butlletí
Oficial de la Província, estant en vigor fins la seua modificació o derogació expresses.”

Vist el disposat en els articles 41 i següents del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i sent competent el Ple de la
Corporació d’acord amb l’article 47 del mateix text legal.

Sr. Alcalde: “Punt onze, modificació Ordenança reguladora del Preu Públic per
publicitat en el Butlletí d’Informació Municipal i altres publicacions. Es el tema de
pujar les publicitats del llibre de festes. Alguna pregunta? Vots a favor? Vots en contra?”
Sra. Secretària: “Hi ha empat i queda  aprovat pel vot de qualitat de l’Alcalde.”
Sr. Ivars: “Molt bé.”

No havent mes intervencions, l’Alcaldia sotmet aquest assumpte a votació, estant
presents deu dels onze regidors que integren el total del número de membres que
composen la Corporació, donant el següent resultat:

Vots a favor: 5 (Compromís, PSPV-PSOE i PIREE)
Vots en contra: 5 (Partit Popular)

En conseqüència, produint-se un empat en la votació, d’acord amb l’article 100 del
Reglament d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i l’article 46 de la Llei 7/1985m de 2 d’abril,
decideix el vot de qualitat del President, sent aquest a favor, motiu pel qual, el Ple de
la Corporació ACORDA:
Primer.- Modificar el Text regulador del Preu Públic per publicitat en el Butlletí
d’Informació Municipal i altres publicacions, amb el contingut transcrit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- Per tractar-se d’un acord, els destinataris del qual, són una pluralitat de
persones, se publicarà d’acord amb l’article 59.6 a) de la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

12.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE Dª ROSA SALORT SERVER I
L'AJUNTAMENT DELS POBLETS EN RELACIÓ ALS TERRENYS DE LA
SEUA PROPIETAT AL C/ TRINQUET.
Es dóna compte del següent conveni urbanístic signat en data 14 de desembre de 2015, i
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que tot seguit es transcriu:

CONVENI ENTRE Dª ROSA SALORT SERVER I L’AJUNTAMENT DELS
POBLETS EN RELACIÓ A TERRENYS DE LA SEUA PROPIETAT AL

CARRER TRINQUET.

L’Ajuntament dels Poblets amb CIF nº P-0312600-J , representat en aquest acte pel seu
Alcalde-President, D. Salvador Sendra i Gasquet amb DNI nº ---, i Dª Rosa Salort
Server amb DNI nº --- i domicili al carrer Poeta Querol nº 7 (46780) d’Oliva, tenen a bé
convenir el següent:

Primer.- Que Dª Rosa Salort Server és propietària d’una finca amb referència cadastral
1344329BD4014S0001QL, radicada al carrer Trinquet nº 5 A.

Segon.- Dª Rosa Salort Server permet a l’Ajuntament dels Poblets l’ús per a aparcament
de l’esmentada finca pel període comprés entre l’1 de gener de 2016 fins el dia 31 de
desembre de 2017 o fins la data d’inici de les obres d’urbanització del Programa
d’Actuació Integrada que l’Ajuntament ha de tramitar, si és anterior.
En tot cas, aquest ús deurà respectar en tot moment l’accés a altres propietats privades.

Tercer.- A partir del dia 31 de desembre de 2017 serà decisió de la Sra. Salort o del
titular de la finca, en el seu cas, renovar aquest conveni pel temps i condicions que
s’estimen escaients per ambdues parts.

Quart.- L’Ajuntament dels Poblets assumirà les despeses corresponents a la neteja i
acondicionament de la finca per a aparcament i compensarà el 100 % de l’Impost sobre
Béns Immobles corresponents a les següents finques o aquelles a les quals donen origen
o siguen substituïdes i siguen de titularitat de la interessada o hereus durant l’exercici
2016 i 2017.

Refª cadastral Nº policia
1344329BD4014S0001QL Trinquet nº 5 A
1344311BD4014S0001RL Sant Josep nº 28
002301100BD40E0001BF Sisques nº 1
153 A002000740000HQ Ametllerars
153 A004000180000HA Sisques
153 A004000550000HY Clots
153 A004001320000HK Travesses
153 A004002600000HO Buscarrons
153 A004000120000HE Sisques
153 A004000270000HL Sisques
153 A004000660000HO Clots
153 A004002460000HY Buscarrons

Igualment es compensarà el pagament de la Taxa de recollida de residus sòlids urbans,
tractament i eliminació dels següents objectes tributaris dels quals és titular Dª Rosa
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Salort Server durant l’exercici 2016 i 2017.

Objecte tributari Tarifa
C/ Sant Josep nº 28 Habitatge
Pda. Sisques nº 1 Habitatge

En cas de que la legislació estatal reconeguera una exempció fiscal total o parcial que
afectara als béns immobles dels quals és titular la Sra. Salort, l’Ajuntament li farà
efectiu l’import corresponent a dita exempció.

Cinquè.- En qualsevol moment, qualsevol de les parts podrà deixar sense efecte aquest
conveni, posant-lo en coneixement de l’altra part amb una antelació mínima de vint
dies, sense que aquest fet done lloc a cap indemnització, però sí a la compensació
corresponent esmentada en la clàusula quarta, la qual es prorratearà d’acord amb els
dies transcorreguts si aquesta es deixa sense efecte abans del dia 6 d’agost de cada any
de vigència del conveni i no es prorratearà si es deixa sense efecte després. Aquestes
regles sobre el prorrateig també seran aplicables en el cas de que el conveni quede sense
efecte per l’inici de les obres d’urbanització corresponents al Programa d’Actuació
Integrada.

Sisè.- Presentada la sol·licitud de compensació per la Sra. Salort, l’Ajuntament li farà
efectiva dita compensació en el termini màxim d’un mes des de la data del registre
d’entrada de la sol·licitud.

Setè.- Presentada per la propietària la constatació de finalització del present conveni,
ambdues parts es comprometen a celebrar una reunió per tal de negociar un nou conveni
amb una antelació mínima de 15 dies naturals anteriors a la finalització de la seua
vigència.
En cas contrari es considerarà resolt sense més tràmit.

El signen en senyal i prova de conformitat i en duplicat exemplar, en Els Poblets a
catorze de desembre de dos mil quinze.”

Havent-se sotmès a un període d’informació pública d’acord amb l’article 11.1 del RD
Legislatiu 2/2008, de 28 de juny pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del Sòl,
mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant nº 243 de data 21
de desembre de 2015, i no havent-se presentat cap al·legació ni reclamació segons
consta en l’expedient.

Sr. Alcalde: “El punt dotze és l’aprovació del Conveni entre Dª Rosa Salort Server i
l’Ajuntament dels Poblets en relació als terrenys de la seua propietat al C/ Trinquet. Esta
senyora té els terrenos que s’utilitzen per a parking públic i esta és la proposta de
conveni.”
Sr. Ivars: “Una pregunta, encara que anem a votar a favor, enguany se li paga el 100%,
no?”
Sr. Alcalde: “Si.”
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Sr. Ivars: “Se li ha pujat un 20 o un 10, no m’enrecorde ja.”
Sr. Alcalde: “Trobe que estava al 90, si no m’enganye.”
Sr. Ivars: “Estava en el 90 o en el 85, trobe.”
Sr. Alcalde: “Be, vots a favor?”

A la vista de tot això, no havent més intervencions, l’Alcalde sotmet aquest assumpte a
votació, i amb el vot favorable dels deu regidors presents en la sessió, essent onze el
número legal del membres de la Corporació, el Ple, per UNANIMITAT, ACORDA:
Aprovar el conveni signat entre Dª. Rosa Salort Server i l’Ajuntament dels Poblets,
transcrit en la part expositiva d’aquest acord, en relació als terrenys de la seua propietat
al Carrer Trinquet, el qual tindrà una duració fins el dia 31 de desembre de 2017 o fins
la data d’inici de les obres d’urbanització del Programa d’Actuació Integrada que
l’Ajuntament ha de tramitar, si és anterior.

13.- INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MUNICIPAL D'ASSOCIACIONS DEL
"GRUPO DE RECREACIÓN DEPORTIVA FUTBOL SALA ELS POBLETS".
Vista la instància presentada per D. Joan Pérez Malonda, amb DNI nº ---, com a
president de l’Associació “Grupo de Recreación Deportiva Futbol Sala Els Poblets”,
amb CIF nº G-54918669, en data 1 de març de 2016 i amb registre d’entrada nº 2016-E-
RC-465, en la qual sol·licita la inscripció d’aquesta associació en el Registre Municipal
d’Associacions dels Poblets.

Considerant que s’ha presentat tota la documentació requerida en l’article 236.4 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per RD 2568/86 de 28 de novembre, segons consta en l’expedient.

Sr. Alcalde: “Punt tretze, inscripció en el Registre municipal d’Associacions del “Grupo
de Recreación Deportiva Futbol Sala Els Poblets”. Em pareix que han tingut un
problema amb el CIF, és l’anterior Associació de Futbol Sala que hi havia, que canvia
de nom i ja està. Vots a favor de la inscripció?”

A la vista de tot això, no havent intervencions, la Presidència sotmet aquest assumpte a
votació, i amb el vot favorable dels deu regidors presents en la sessió, essent onze el
número legal de membres de la Corporació, el Ple, per UNANIMITAT, ACORDA:
Primer.- Inscriure a l’Associació “Grupo de Recreación Deportiva Futbol Sala Els
Poblets”, amb CIF nº G-54918669, en el Registre Municipal d’Associacions d’aquest
municipi amb el següent nº d’inscripció: 25-03/16.
Segon.- Notificar aquest acord i el número d’inscripció a l’Associació de referència,
indicant-los que a partir del moment de la notificació es considerarà d’alta a tots els
efectes, regulats en l’article 236 del RD 2568/86 de 28 de novembre.

14.- INFORME PLENARI SOBRE LA PROPOSTA DE REVISIÓ DE TARIFES
D'AIGUA POTABLE PER A 2.016 PRESENTADA PER LA CONCESSIONÀRIA.
Considerant que per acord plenari de data 18 de febrer de 2010 s’adjudica
definitivament la concessió administrativa de la gestió i explotació del servei municipal
de proveïment d’aigua potable a la Unió Temporal d’Empreses Aigües Els Poblets.
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D’acord amb els articles 107 i 108 del Reglament municipal , les tarifes i taxes per la
prestació de serveis seran les que aprove l’Ajuntament en cada moment en la
corresponent ordenança fiscal o per l’organisme competent per a cada tipus de servei.
L’aprovació de les tarifes i taxes correspondrà a l’Ajuntament prèvia aportació per part
del concessionari d’un estudi justificatiu de la proposta de modificació, de conformitat
amb les disposicions legals en vigor y sense perjudici de les autoritzacions d’altres
Administracions Públiques que tiguen tal competència legal.

La presentació, tramitació y aprovació dels expedients, per a la modificació de tarifes, y
demés drets establits en aquest Reglament, quan estiguen subjectes a règim de preus
autoritzats, es regiran per la legislació general de règim de preus autoritzats i
l’específica que a aquests efectes tinga establida la Generalitat Valenciana.

Vist el Decret 68/2013 de 7 de juny del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la
Comissió de Preus de la Generalitat i el procediment per a la implantació o modificació
de preus o tarifes subjectes al règim d’autorització i comunicació.

Atès el disposat en L’article7 i següents del Decret 68/2013, en virtut dels quals
l’autorització per a la implantació o modificació de les tarifes deurà ser instada per
l’empresa encarregada de la seua gestió, mitjançant la presentació de l’oportuna
sol·licitud davant la Corporació local corresponent, junt a l’estudi econòmic realitzat a
l’efecte.

A la vista de tot això, el Ple de la Corporació, en el termini de 30 dies hàbils a partir del
següent al de la presentació de la sol·licitud en el registre d’entrada de l’Ajuntament,
deurà emetre informe motivat respecte a la tarifa proposta, indicant la que considere
adequada en virtut dels estudis tècnics i econòmics i la documentació aportada, tenint en
compte, bàsicament, el manteniment de l’equilibri econòmic-financer del servei.

L’informe municipal, junt amb la resta de la documentació, se presentarà davant de la
Conselleria competent en matèria de Comerç, en el termini de 10 dies hàbils,
comptadors a partir del següent al de la finalització del termini indicat en l’apartat
anterior.

Vist l’estudi del cost d’explotació del servei municipal d’aigües dels Poblets i la
proposta de les tarifes d’aigua potable presentada per la concessionària en data 15 de
desembre de 2015 amb registre d’entrada nº 2015-E-RC-2919.

Sol·licitat informe tècnic, aquest és emès en data 11 de gener de 2016 i en ell es
detecten una sèrie de deficiències que són subsanades en document amb registre
d’entrada 2016-E-RC-141 de data 22 de gener.

Vist l’informe tècnic de data 8 de febrer de 2016 i el nou Estudi del Cost d’Explotació
del servei municipal d’aigües en Els Poblets .- Revisió de les tarifes d’aigua potable per
a l’any 2016, presentat en el registre d’entrada en data 25 de febrer de 2016 (2016-E-
RC-418), rectificat per errades en el document en el registre d’entrada 2016-E-RC-442
de data 29 de febrer.
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Vist l’informe tècnic favorable de data 1 de març de 2016.

La tarifa proposada per la concessionària és la següent:

COMPARATIU TARIFES ACTUAL PROPOSTA

QUOTA CONSUM

Tarifa: consum domèstic Preu (€/m³) Preu (€/m³)
De 0 a 30 m³ 0,56 0,59
De 31 a 45 m³ 1,56 1,64
A partir de 46 m³ 2,43 2,55

Tarifa: consum industrial Preu (€/m³) Preu (€/m³)
De 0 a 30 m³ 1,05 1,10
De 31 a 60 m³ 1,53 1,61
A partir de 61 m³ 2,25 2,36

Tarifa: consum sumptuari Preu (€/m³) Preu (€/m³)
De 0 a 20 m³ 1,59 1,67
De 21 a 40 m³ 2,05 2,15
A partir de 41 m³ 3,53 3,71

Tarifa: consum obres Preu (€/m³) Preu (€/m³)
Tot el consum 1,49 1,56

Tarifa: consum reg Preu (€/m³) Preu (€/m³)
Tot el consum 0,22 0,23

QUOTA MANTENIMENT
Preu (€/trimestre) Preu (€/trimestre)

Ús domèstic 9,18 9,64
Ús industrial 25,55 26,83
Ús sumptuari 35,41 37,18
Ús per a reg 10,21 10,72
Ús per a obres 42,54 44,67

Sr. Alcalde: “Informe plenari sobre la proposta de revisió de tarifes d’aigua potable per
a 2.016 presentada per la concessionària. Açò ho tenim que votar, no? Bueno, pues
Aqualia va fer una proposta que feia tres anys que no ens pujava l’aigua, van presentar
una primera proposta, vam estar negociant amb ells i al final esta és la proposta que vam
decidir consensuar, teniu els informes tècnics.”
Sr. Ivars: “Estem d’acord amb l’informe tècnic, per supost, perquè ha sigut el tècnic
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nostre i no podem dudar de lo que diga però ara falta el que diga Conselleria, que mos
faja l’informe. Vale.”
Sr. Alcalde: “Vots a favor?”

A la vista de tot això, no havent més intervencions, l’Alcaldia sotmet aquest assumpte a
votació, i amb el vot favorable dels deu regidors presents en la sessió, essent onze el
número legal de membres que integren el Ple, per UNANIMITAT, ACORDA:
Primer.- Emetre informe favorable a la proposta de revisió de tarifes d’aigua potable Per
a l’any 2016 presentada per la concessionària del servei públic de gestió i explotació del
servei municipal de proveïment d’aigua potable, en data 29 de febrer de 2016 amb
registre d’entrada nº 2016-E-RC-442, a la vista de l’informe favorable emès pel tècnic
municipal en data 1 de març.
Segon.- Remetre aquest informe junt amb la resta de la documentació, d’acord amb el
Decret 68/2013 de 7 de juny, a la Conselleria competent en matèria de Comerç.
Tercer.- L’aprovació de la modificació de tarifes proposada per la concessionària per
part de la Conselleria competent, comportarà la tramitació del corresponent expedient
de modificació de la vigent ordenança fiscal de la taxa pel subministrament i envestida
d’aigua potable.
L’entrada en vigor de la modificació de dita Ordenança Fiscal habilitarà a la
concessionària a l’aplicació, a partir d’eixe moment,  de les noves tarifes als abonats.
Quart.- Notificar aquest acord a la concessionària.

15.- DONAR COMPTE ACTES JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Sr. Alcalde: “Punt quinze, donar compte actes Junta de Govern Local.”

Es dona compte de les següents sessions de la Junta de Govern Local:
- Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2015.
- Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2015.
- Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 12 de gener de 2016.
- Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2016.
- Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 9 de febrer de 2016.

Per tal que el Ple puga exercir la competència que li atribueix l’art. 50.2 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD
2568/86 de 28 de novembre, es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local
abans transcrites; a la vista de les quals el plenari queda assabentat.

16.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA.
Sr. Alcalde: “Punt setze, donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia.”

Es dona compte de les següents resolucions de l’Alcaldia dictades des del dia 23 de
desembre de 2015 fins el dia 1 de març de 2016.

Per tal que el Ple puga exercir la competència que li atribueix l’art. 50.2 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD
2568/86 de 28 de novembre, es dóna compte de les Resolucions de l’Alcaldia abans
transcrites; a la vista de les quals el plenari queda assabentat.
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17.- MOCIONS PRESENTADES.
* Es dóna compte de la moció presentada per D. Salvador Sendra i Gasquet, Alcalde-
President d’aquest Ajuntament, en data 24 de febrer de 2016 i amb registre d’entrada nº
2016-E-RC-410, relativa al rescat de la concessió de l’AP-7, del següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’autopista del Mediterrani o AP-7 és un eix que comunica tota la costa mediterrània
des de la frontera amb França fins a Algesires. Els trams Tarragona-València i València-
Alacant, la concessió dels quals correspon a Abertis (abans AUMAR), tenen com a data
final prevista de la concessió el 31/12/2019, i el govern ja ha anunciat, no confirmat,
que no tenen prevista renovar-la. Aquesta important via de comunicació discorre, en els
seus trams Tarragona-València i València-Alacant, seguint un recorregut paral·lel a dues
carreteres nacionals (N340 i N332) que, de vegades, travessen importants nuclis de
població i que suporten una elevada densitat de trànsit de vehicles. Com a conseqüència
d’açò s’incrementa la freqüència d’accidents en aquestes vies (recordem que, segons un
estudi realitzat per RACE en 2006, en la N-340 es troba el tram de carretera més
perillós d’Espanya) i es generen nombroses molèsties als veïns i veïnes d’aquestes
poblacions. En canvi, des de l’inici de la crisi, els esmentats trams de l’AP-7 han
experimentat una notable reducció de la intensitat del trànsit.

Per tot això, presentem per a la seua aprovació la següent proposta d’acord:

PRIMER. Sumar-se a la reivindicació de les federacions i associacions que formen la
Confederació d’Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) i
demanar al Govern de l’Estat Espanyol que garantisca el rescat general de la concessió
de l’AP-7 en la data prevista per a la seua extinció (2019), sense pròrroga possible, de
manera que es corregisca la discriminació negativa, que pateixen les comunicacions en
el nostre territori.

SEGON. Instar al Govern de l’Estat Espanyol a rescatar aquells trams de l’AP-7 la
liberalització dels quals és una necessitat immediata (especialment en l’Alt Maestrat, la
Safor i la Marina) donada l’elevada intensitat de trànsit i l’alta sinistralitat de les
carreteres nacionals que discorren paral·leles a aquesta autopista per les comarques
abans anomenades o que travessen poblacions o no s’ha realitzat el desdoblament de la
carretera nacional, de manera que es puguen reduir les xifres de sinistralitat i alarmant
mortalitat d’aquestes vies.

TERCER. Comunicar l’acord a la Confederació d’Associacions de Veïns de la
Comunitat Valenciana (CAVE-COVA).

Els Poblets, a 24 de febrer de 2016.”

Sr. Alcalde: “La nº 410, moció sobre el rescat de la concessió de l’AP-7. Esta és una de
les mocions que ens envia la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i és per a
demanar el rescat de l’AP-7. Vots a favor de la moció?”
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A la vista de tot això, no havent intervencions, l’Alcaldia sotmet aquest assumpte a
votació, i amb el vot favorable dels deu regidors presents en la sessió, essent onze el
total del número legal de membres de la Corporació, el Ple, per UNANIMITAT,
ACORDA:
Primer.- Estimar la moció presentada per D. Salvador Sendra i Gasquet, Alcalde-
President d’aquest Ajuntament, en data 24 de febrer de 2016 i amb registre d’entrada nº
2016-E-RC-410, relativa al rescat de la concessió de l’AP-7, transcrita en la part
expositiva d’aquest acord, sumant-se  a la reivindicació de les federacions i associacions
que formen la Confederació d’Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana
(CAVE-COVA), demanant al Govern de l’Estat Espanyol que garantisca el rescat
general de la concessió de l’AP-7 en la data prevista per a la seua extinció (2019), sense
pròrroga possible, de manera que es corregisca la discriminació negativa, que pateixen
les comunicacions en el nostre territori.
Segon.- Instar el Govern de l’Estat Espanyol a rescatar aquells trams de l’AP-7 la
liberalització dels quals és una necessitat immediata (especialment en l’Alt Maestrat, la
Safor i la Marina) donada l’elevada intensitat de trànsit i l’alta sinistralitat de les
carreteres nacionals que discorren paral·leles a aquesta autopista per les comarques
abans anomenades o que travessen poblacions on no s’ha realitzat el desdoblament de la
carretera nacional, de manera que es puguen reduir les xifres de sinistralitat i alarmant
mortalitat d’aquestes vies.
Tercer.- Comunicar l’acord a la Confederació d’Associacions de Veïns de la Comunitat
Valenciana (CAVE-COVA).”

_____________________

* Es dona compte de la moció presentada per D. Jaime Ivars Mut, portaveu del Grup
municipal del Partit Popular d’aquest Ajuntament, en data 4 de gener de 2016 i amb
registre d’entrada nº 2016-E-RC-11, sobre la Declaració Institucional en Defensa de la
Unitat d’Espanya, del següent tenor literal:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante los últimos meses y más aguadamente estos últimos días, algunas fuerzas
políticas quieren imponer su voluntad de desobedecer la Ley y la Constitución
Española, el Estatuto de Autonomía y toda norma de ordenamiento democrático vigente
que les impida separar unilateralmente a Cataluña del conjunto de España, mediante una
declaración de independencia en el Parlamento Catalán.

Defender la Ley y la Constitución no es asunto solo de Cataluña sino de todos los
españoles, de la misma manera que los representantes políticos, elegidos
democráticamente por los ciudadanos, debemos velar por el cumplimiento del sistema
constitucional vigente.

Oponiéndose a que ningún Ayuntamiento, Gobierno o Institución Política pueda
efectuar ninguna declaración por la que se reconozca que nadie pueda desobedecer las
leyes democráticamente aprobadas, ni las resoluciones de los tribunales, ni situarse por
encima de la soberanía popular que corresponda, de acuerdo con la Constitución, al
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conjunto del pueblo español.

Reafirmando la plena vigencia de todos los municipios democráticos que emanan de la
Constitución, en particular la igualdad de todos los españoles ante la ley, con
independencia del territorio donde residan.

Solidarizándose con todos los ciudadanos de Cataluña ante el reto a las libertades, a la
igualdad y a la democracia que supone la intención de algunas fuerzas políticas de
incumplir la Constitución, las leyes y las resoluciones de los Tribunales.

Expresando su máximo compromiso con la Constitución del proyecto común que es
España, de la mano de nuestros conciudadanos catalanes y junto con todos los
españoles, en el marco de la Unión Europea.

Por tanto, creando un pacto común que proteja la soberanía y la unidad territorial en los
siguientes términos:

1. El artículo 1 de la Constitución, ni se debate ni se toca.- La soberanía nacional
reside en todos los españoles.

2. Defensa de la Unidad Territorial.- España puede ser reformada pero no se puede
romper.

3. La Constitución es el único marco para hacer reformas.
4. Compromiso con la integración europea.
5. Compromiso de los partidos firmantes a no gobernar con aquellas fuerzas

políticas que quieran romper España.

En Els Poblets, a 4 de enero de 2016.”

Sr. Alcalde: “Después està la 11, que és declaració institucional en defensa de la unidad
de España. La presenta el Partit Popular, si voleu dir algo.”
Sr. Ivars: “Teniu la moció, l’exposició de motius, i después lo que volem que fem és que
l’article 1 de la Constitució, ni es debatisca ni es toque.- La sobirania nacional resideix
en tots els espanyols, defensem la Unitat Territorial, l’únic marc per a fer reformes és la
Consitució, ens comprometem a la integració europea i lo altre és el compromís dels
partits firmants a no governar amb aquelles forces polítiques que vullguen trencar
Espanya..”
Sr. Alcalde: “El grup municipal de Compromís va a votar en contra per ideologia
política i més que res per el punt 1 que presenteu, el articulo 1 ni se debate ni se toca.
Bueno, debatir es pot debatir tot.”
Sra. Vives: “El Partit Socialista va a votar en contra.”
Sr. Alcalde: “Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?”
Sr. Ivars: “S’aprova, no?”
Sr. Alcalde: “Sí, s’aprova.”

Així, no havent més intervencions, l’Alcalde sotmet aquest assumpte a votació, donant
el següent resultat:

- Vots a favor: 5
- Vots en contra: 4 (PSOE-Compromís)
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- Abstencions: 1 (PIREE)

Per tant, amb cinc vots a favor, quatre en contra i una abstenció, dels deu regidors
presents en la sessió, essent onze el total del número legal de membres de la Corporació,
el Ple, ACORDA: Estimar la Moció presentada per D. Jaime Ivars Mut, portaveu del
Grup municipal del Partit Popular d’aquest Ajuntament, sobre la Declaració
Institucional en Defensa de la Unitat d’Espanya.

_____________________

* Es dona compte de la moció presentada per D. Jaime Ivars Mut, portaveu del Grup
municipal del Partit Popular d’aquest Ajuntament, en data 1 de març de 2016 i amb
registre d’entrada nº 2016-E-RC-466, del següent tenor literal:

“MOCIÓN

LOS AYUNTAMIENTOS ACCIONISTAS DE RECICLATGE DE RESIDUS LA
MARINA ALTA, S.A.

La Junta General de Accionistas de Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A.
(RRMA) aprobó el pasado 14 de diciembre de 2015 las cuentas de los ejercicios 2013 y
2014, en las que no figura asentada la obligación de pago de las liquidaciones
complementarias del canon de tratamiento de residuos en la planta de El Campello
correspondiente a los años 2011 y 2012, por importe de 1.325.517,95 euros, más IVA,
que fueron giradas por RRMA por la concesionaria Fomento de Construcciones y
Contratas (FCC), previa aprobación por el Consorcio para la ejecución de las
previsiones del Plan Zonal 6, Área de Gestión A1.

La omisión de esa obligación en las cuentas, que por ésta y otras razones no reflejan la
imagen fiel de la compañía según exige la ley, obedece a la negativa de la entidad
Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. (VAERSA), titular del
93’33% de las acciones de RRMA y cuyo capital social pertenece íntegramente a la
Generalitat Valenciana, a que RRMA haga frente al pago de las facturas giradas por
FCC con los fondos líquidos de que dispone, en forma de reservas constituidas
mediante aportaciones, año tras año, de los ayuntamientos accionistas, que al fin del
2014 ascendían a 1.445.341,74 euros, según el balance de situación al cierre del
ejercicio. Y a su correlativa pretensión de que tales facturas sean pagadas directamente
por los ayuntamientos.

La negativa de RRMA a hacer frente a un pago para el que tiene recursos suficientes,
aportados además íntegramente por los ayuntamientos accionistas, y su pretensión de
que se derive el pago a éstos, no puede atribuirse sino a la intención de VAERSA,
manifestadas repetidamente a lo largo de los últimos años, de hacer suyas aquellas
reservas en proporción a su participación en el capital social de RRMA, bien sea
mediante su incorporación al valor de la acción y la posterior enajenación de la
participación de VAERSA en el capital social, prevista en el mandato de desinversión
establecido por la Generalitat Valenciana mediante la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de
Medidas de Restructuración y Racionalización del Sector Público, bien mediante la
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distribución de las reservas entre los accionistas o bien, según la que parece última
propuesta de VAERSA, mediante el destino de las reservas a costear las inversiones
necesarias para la viabilidad de la sociedad, lo que a la postre supondría igualmente la
patrimonialización por VAERSA del 93’33 de las reservas aportadas por los
municipios, que estarían financiando íntegramente el incremento del valor de una
sociedad de la que tan sólo son propietarios, todos ellos en conjunto, en un 6’66 %.

Los alcaldes de los municipios accionistas de RRMA hemos manifestado en numerosas
ocasiones en los últimos años, de forma unánime, a la Generalitat Valenciana, a través
de la entonces Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y del
entonces Director General de Calidad Ambiental, a varios sucesivos directores
generales de VAERSA y a la anterior y al actual presidente del consejo de
administración de RRMA, que la pretensión de VAERSA de apropiarse de gran parte de
unos fondos constituidos, como ya se ha dicho, con las aportaciones de los municipios
de la Marina Alta provenientes de la tasa de residuos pagada por los ciudadanos, y por
tanto, de carácter finalista, sería ilegal por varias razones, causaría un grave e
injustificado quebranto económico a los ayuntamientos y constituiría una inaceptable
abuso por parte de la Generalitat Valenciana de su posición dominante en la sociedad
mercantil que se constituyó en su día como mero instrumento de participación de la
Generalitat en la gestión de los residuos urbanos en la comarca de la Marina Alta, sin
ánimo de lucro y sin otro interés que la satisfacción del interés público.

Así lo expresó rotundamente el informe suscrito por los secretarios de dieciséis de los
ayuntamientos accionistas de RRMA con fecha 15 de abril de 2014, que fue remitido a
la entonces Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y presidenta
del consejo de administración de VAERSA.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto y entendiendo, como no puede ser
de otra manera, que sigue siendo inaceptable y contrario a la ley en el momento presente
lo que antes de las elecciones autonómicas del 22 de mayo de 2015 los alcaldes de los
municipios accionistas de RRMA consideramos unánimemente inaceptable desde el
punto de vista del interés público que debe presidir la actuación de todas las
administraciones públicas, incluidas las sociedades instrumentales de la Administración
de la Generalitat Valenciana, como VAERSA, inaceptable también desde el punto de
vista de la lealtad institucional que todas las administraciones públicas se deben
legalmente y además ilegal por los motivos que expusieron detalladamente los
secretarios de nuestros ayuntamientos en el informe a que se ha hecho referencia, el
Pleno del Ayuntamiento de Els Poblets, acuerda:

1º Solicitar a la Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural y presidente del consejo de administración de VAERSA que
anteponga el valor y los efectos que los servicios públicos tienen para los
ciudadanos al enfoque mercantilista que se le quiere dar a esta cuestión, erróneo
desde el punto de vista legal e incompatible con los fines propios de las
administraciones públicos, y adopte las decisiones necesarias para que por parte
de Reciclatge de Residuos La Marina Alta, S.A., que es una sociedad
instrumental de VAERSA, como esta lo es de la Generalitat Valenciana, se
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proceda al pago de las facturas que han sido giradas por RRMA por Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A. por las liquidaciones complementarias del
canon de tratamiento de residuos correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012,
aprobadas por el Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal
de Residuos 6, Área de Gestión A1, y se renuncie a la pretensión de que tales
liquidaciones sean pagadas por los ayuntamientos accionistas, cuyos ciudadanos,
mediante el pago de la tasa de residuos en sus respectivos municipios, ya
aportaron los fondos necesarios para que dichas obligaciones sean atendidas,
desistiendo para ello del recurso interpuesto sobre la aprobación por el citado
Consorcio de dichas liquidaciones.

2º Reiterando lo que ya se manifestó en varias ocasiones y por diversos medios a
los anteriores Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y
Director General de Calidad Ambiental, anunciar al gobierno de la Generalitat
Valenciana, a través de la Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, que el Ayuntamiento de Els Poblets, en defensa de
los derechos e intereses legítimos de sus ciudadanos, se opondrá por todos los
medios legales a su alcance al pago de unas obligaciones que corresponden a
Reciclatge de Residuos La Marina Alta, S.A., para el cual dispone de fondos
suficientes aportados por los propios ayuntamientos accionistas, y también a la
apropiación, por cualquier medio, por parte de VAERSA del 93’33% de tales
fondos, constituidos en forma de reservas de RRMA y cuyo carácter finalista
determina que no puedan legalmente destinarse sino a la prestación del servicio
de eliminación de residuos en los municipios de los que proceden.

3º Solicitar de la Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural que comunique formalmente a los ayuntamientos de la Marina
Alta, para que estos a su vez puedan hacer sus previsiones y tomar sus
decisiones en una cuestión de tanta importancia para sus poblaciones, cuales son
los planes, proyectos y previsiones de la Generalitat Valenciana respecto de la
Planta de Transferencia de Residuos de Denia, necesitada de importantes
inversiones para garantizar su viabilidad, y en relación también con la propia
entidad que gestiona dicha Planta, Reciclatge de Residuos La Marina Alta, S.A.,
que, bajo su forma de sociedad mercantil de capital íntegramente público, no es
sino el medio que la Generalitat y los municipios de esta comarca crearon en su
día para cooperar en la prestación del servicio de eliminación de residuos en su
territorio en las adecuadas condiciones de sostenibilidad económica y
medioambiental.

4º Remitir certificación de este acuerdo a la presidencia del Consorcio para la
ejecución de las previsiones del Plan Zona 6, Área de Gestión A1 (Diputación
Provincial de Alicante, Avda. Estación, 6, 03005 Alicante.
A la delegación en Alicante de la entidad mercantil Fomento de Construcciones
y Contratas, S.A. (Avda. Doctor Ramón y Cajal, 10, 03003 Alicante)
A la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural.
Al presidente de la Mercantil Reciclaje de la Marina Alta.
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Para su conocimiento de la postura de los ayuntamientos accionistas de RRMA
respecto de las liquidaciones complementarias del canon de tratamiento de
residuos en la planta de El Campello correspondiente a los años 2011 y 2012,
que fueron aprobadas por el Consorcio y giradas a dicha entidad.”

Sr. Alcalde: “Registre d’entrada 466, presentada pel Partit Popular també sobre los
Ayuntamientos accionistas de Reciclatge de Residus la Marina Alta, S.A. Bueno, crec
que possiblement no siga el més indicat per a parlar-ho, en este tema no he estat mai
directament involucrat.”
Sr. Ivars: “No, mosatros la moció que presentem, encara que crec que ja s’ha debatit en
la última Junta que va haver, ja va haver partits que es varen definir a favor de pagar
això que ho pagaren els Ajuntaments i no que ho pagara VAERSA. Mosatros, que tu
t’enrecordaràs van fer mocions i vam presentar una moció a la Conselleria governada
pel Partit Popular antes, que no estàvem de acuerdo en la política que va seguir i en la
mateixa que està seguint ara la Conselleria, d’eixe 1.400.000,00 € el paguen els
Ajuntaments. Mosatros ja vam fer, hi havia un escrit presentat, molts Secretaris dels
Ajuntaments, crec recordar que eren setze, també van informar favorablement sobre el
tema este, i mosatros no anem a canviar el nostre criteri, lo que volem és que això ho
pague VAERSA perquè ja s’ho havia cobrat i fer lo contrari és fer pues que els nostres
ciutadans dels nostres pressupostos tinguen que pagar-ho.”
Sr. Perez: “Mosatros votarem en contra d’esta moció, perquè no s’ha fet la moció
conforme Deu mana, perquè no refleja molt la realitat. Lo que s’ha acordat en el Consell
és que ho paguen els Ajuntaments i començar una nova època, en la que pagarem lo de
darrere.”
Sr. Ivars: “Entonces lo que estàs diguent-me tu és que antes, la legislatura passada els
que estaven a favor d’esta moció que està firmada per tots els Alcaldes i ara per lo vist
s’ha canviat el vot, conforme has dit tu, que s’ha votat en el Consell, jo estic diguent-
vos que d’acord, podeu fer el que vulgueu, perquè podeu votar, la majoria la té uno,
però que això les conseqüències són que ho pagarem del pressupost nostre del poble i
ho pagaran els veïns nostres, quan això, jo no sé, tu no ho pots saber perquè fa anys a
muntó, però VAERSA, això també estava en l’escrit que vam fer, mos va dir de que
anava a remodelar lo que era la planta de transferències, no mos va baixar la basura i
mos va posar 1,80 trobe que era o 0,99, ara no me’n recorde per tonellà que era per a
remodelar. Mos vam gastar els diners en el projecte i no el van remodelar. Después mos
van dir que en un Pleno en la Diputació Provincial, el mateix PSOE, el mateix PP i el
mateix diputat que era del Partit Popular, varem votar que això ho pagarà VAERSA, no
ho pagarem mosatros. I ara lo que no s’enten, que això baix criteri de cada ú, tindran
que explicar els que han votat en contra perquè poden repercutir, eixe 1.400.000 € a
tots.”
Sr. Alcalde: “Es que hi ha una gran diferència, entre lo que tu has dit dels informes dels
Secretaris de la passada legislatura amb esta. Es que la passada legislatura VAERSA se
n’anava, s’emportava el 1.400.000,00 € i tancava la planta.”
Sr. Ivars: “Això no s’ha dit mai.”
Sr. Alcalde: “Home pues, això és lo que es dia a tots.”
Sr. Ivars: “Això no s’ha dit mai. Això no s’ha dit mai i jo et diré perquè, perquè la planta
de transferències....”
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Sr. Alcalde: “No s’ha dit mai que el 98% que tenien se l’enduien ells i tot això?”
Sr. Ivars: “Això estava en la brega de que sino pagaven mosatros el 1.400.000,00 €,
pues ells igual agarraven els diners, però el problema no era dels Ajuntaments sino de la
Conselleria que és la que te la competència d’arreplegar els residus.”
Sr. Alcalde: “Però que anaven a desmantelar-la, ara hi ha un compromís del Govern de
la Generalitat de que les inversions van a fer-se i que hi ha un deute ahi generat, que tu
ho sabràs millor que jo, del 2011-2012 que es va generar, perquè es va decidir abocar a
El Campello, el preu era més car i com venia etapa electoral van decidir que no es
repercutira el preu i es va crear eixe bony ahi. I eixe bony, han passat quatre anys de
legislatura passà sense saber qui té que pagar, ni qui ho paga ni qui no ho paga. I la
Generalitat diu que ho tenen que pagar els Ajuntaments.”
Sr. Ivars: “La Generalitat igual deia antes que diu ara, però mosatros, jo com a poble i
com a representant d’això no crec perquè ja ho hem pagat, és que ja ho hem pagat. El
problema és que hi ha en la Diputació, per això volíem mosatros, quasi tots els pobles
de tots els signes, que no estic parlant ara que siga del Partit Popular....”
Sr. Alcalde: “Si, no, no.”
Sr. Ivars: “Varen firmar i van dir que si tocava anar a un jutge i que diguera a vore qui
tenia la raó pues, inclús es va parlar de tot això perquè creguem que això es un
robatorum, mos han pres el pel. Ho hem pagat i en el plenari de la Diputació està que el
Sr. Diputat i este que estava antes, l’administrador de VAERSA, varen votar a favor de
que ho pagarà VAERSA. Eixa és la incongruència que hi havia, que això està desarrollat
en tot el maremàgnum, te’n recordes Amparo? En tot el maremàgnum que van fer i
creiem que era el que tocava, però si ja està votat, però mosatros la presentem i estem en
contra totalment de que això es pague una altra volta per part dels Ajuntaments i cada ú
votarà el que voldrà i ja està. El que mana, fan lo que volen però nosaltres hem mantes
la mateixa posició antes que ara.”
Sr. Alcalde: “Vots a favor de la moció? En contra de la moció?”

Així, no havent més intervencions, l’Alcalde sotmet aquest assumpte a votació, donant
el següent resultat:

- Vots a favor: 5
- Vots en contra: 5 (PSOE, Compromís i PIREE)

En conseqüència, produint-se un empat en la votació, i d’acord amb l’article 100 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Local, aprovat
per RD 2568/1986 de 28 de novembre, i l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
decideix el vot de qualitat del President, sent aquest en contra, motiu el qual, el Ple de
la Corporació, ACORDA: Desestimar la moció presentada per D. Jaime Ivars Mut,
portaveu del Grup municipal del Partit Popular d’aquest Ajuntament, en data 1 de març
de 2016 i amb registre d’entrada nº 2016-E-RC-466, en relació al pagament de les
liquidacions complementàries del cànon de tractament de residus en la Planta de El
Campello corresponents als anys 2011 i 2012.”

_____________________

* Es dóna compte de la moció contra la corrupció presentada per D. Salvador Sendra i
Gasquet, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, en data 24 de febrer de 2016 i amb
registre d’entrada nº 2016-E-RC-409, del següent tenor literal:



Ajuntament de Els Poblets

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, institució municipalista del País
Valencià, davant dels casos de corrupció política que estan colpejant la vida pública i la
imatge dels càrrecs electres que representem, demana la unitat del municipalisme
valencià en contra de la Corrupció.

La corrupció suposa una amenaça per a l’estabilitat i seguretat de la societat valenciana,
perjudica les institucions i els valors de la democràcia, l’ètica i compromet el
desenvolupament dels nostres pobles. És una alifac que afecta molt negativament davant
de la incomprensible realitat de què roben els diners de tots, enfront dels que estan
patint els efectes d’una crisi devastadora.

Les institucions hem de promoure i fomentar el rebuig de la corrupció, és la nostra
obligació, son servidors públics que hem de vetlar per una gestió pública responsable i
d’equitat sotmesa a la Llei. També, és la nostra responsabilitat, fomentar la cultura dels
valors socials, ètics i democràtics, apartant el model de societat que ha alimentat el
mètode del “pelotazo” econòmic i en conseqüència, potenciar els sistemes de control de
mitjans policials, judicials, així com dels organismes encarregats de la vigilància i
inspecció de la gestió pública.

L’FVMP representat a 542 alcaldes i a 5.782 regidors, càrrecs electes locals, que
treballen i presten els seus serveis amb dedicació i honestedat, en el seu compromís per
millorar la vida dels seus veïns i veïnes des d’una vocació de servidors públics. Una
gran majoria són de xicotets municipis, sense retribució econòmica, però amb moltes
ganes de treballar pel seu poble. No obstant això, la conducta delictiva d’uns, suposa un
atropellament al bon fer dels altres, la immensa majoria.

Les últimes notícies de corrupció afecten d’una manera molt negativa a la legitimitat de
les nostres institucions, perquè a més del desvergonyiment, es demostra que han fallat
els mecanismes de control dels partits i de les institucions. És el moment, no podem
esperar, hem d’actuar, els ajuntaments som responsables de configurar una
Administració íntegra, impecable i honrada.

Per tot això, presentem per a la seua aprovació la següent proposta d’acord:

I. Exigir l’obligació de reposar els diners públics dels ciutadans, per aquelles que
han comés el delicte.

II. Exigir l’actuació immediata i pública, per part de les formacions polítiques, per a
la separació de responsabilitats i/o representació dels corruptes.

III. Exigir la retirada dels honors públics a les persones corruptes, en totes les seues
modalitats (plaques commemoratives, places, estàtues, condecoracions, etc.)
instant a les entitats ciutadanes al suport en aquestes accions.

IV. Exigir el compliment rigorós de la Llei en els mecanismes de control en la gestió
de les Administracions Públiques.

V. Rebutjar la corrupció en totes les seues formes i lluitar contra aquesta en tots el
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àmbits de la vida pública, promovent la qualitat de la democràcia, presidida per
l’ètica i la dignitat.

VI. Defendre del nom de la Societat Valenciana, treballadora, honesta, i lamentar
profundament l’estafa econòmica i moral a què els corruptes ens han sotmès.

Els Poblets, a 24 de febrer de 2016.”

Sr. Alcalde: “La 409, bueno una altra moció que mos envia la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies, en la que mos pronunciem sobre la corrupció. Una volta més,
trobe que ja l’hem aprovada alguna volta més. Que no estem a favor de la corrupció.”
Sr. Ivars: “Home segur.”
Sr. Alcalde: “Vots a favor de la moció?”

A la vista de tot això, no havent intervencions l’Alcaldia sotmet aquest assumpte a
votació, i amb vot favorable dels deu regidors presents en la sessió, sent onze el total del
número legal de membres de la Corporació, el Ple, per UNANIMITAT, ACORDA:
Primer.- Estimar la moció contra la corrupció presentada per D. Salvador Sendra i
Gasquet, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, en data 24 de febrer de 2016 i amb
registre d’entrada nº 2016-E-RC-409, transcrita en la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- Remetre certificat del present acord de la Federació Valenciana de municipis i
Províncies, als efectes escaients.

_____________________

* Es dóna compte de la moció presentada per D. Salvador Sendra i Gasquet, Alcalde-
President d’aquest Ajuntament, en data 24 de febrer de 2016 i amb registre d’entrada nº
2016-E-RC-408, en commemoració del Dia Internacional de la Dona, del següent tenor
literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des que al desembre de 1977 l’Assemblea General de les Nacions Unides adoptar la
resolució de proclamar el dia 8 de març com a dia Internacional de la Dona, com a
homenatge a una multitud de dones que van lluitar per a aconseguir pas a pas una
igualtat amb l’home en tots el àmbits socials, sobretot en el laboral, es commemora
aqueix dia, la lluita pels drets de les dones i reivindicant la igualtat entre hòmens i
dones.

Fins al moment s’han donat passos de gegant per a la consecució de l’objecte d’aquesta
reivindicació, però no és menys cert que es continuen produint situacions de flagrant
desigualtat entre tots els àmbits socials, sobretot en el laboral, on les dones tenen molts
més problemes que el hòmens per a trobar un lloc de treball i on els salaris són
sensiblement més baixos pel fet de ser dona. També és impossible oblidar les
aborronadores xifres de dones víctimes de la violència de gènere.

És per açò que la Federació Valenciana de Municipis com a entitat que agrupa a tots els
ajuntaments de la Comunitat Valenciana, i que aquests als hòmens i dones dels seus
municipis, des del consens de tots els grups polítics, considera necessari en aquest dia,



Ajuntament de Els Poblets

MANIFESTAR

1. Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona, promovent
esdeveniments dirigits a reforçar el principi d’igualtat entre dones i hòmens.

2. El compromís de tots i totes en el treball comú per a evitar tot tipus de
desigualtat a través de les Institucions que representem, començant per la total
incorporació de la dona en els càrrecs de responsabilitat política i social per a
garantir una actuació conjunta des de dins de les nostre organitzacions.

3. Apostem per una solució integral, per a l’eliminació definitiva de la violència de
gènere, tant a través de la prevenció com de la lluita contra la violència exercida
cap a les dones. Creiem necessari habilitar tots els instruments legals pertinents
per a la total eradicació d’aquesta xacra social, així com la creació de fòrums de
participació on s’aposte per una actuació conjunta de les Institucions i la societat
civil per a concretar mesures d’actuació que faciliten la coordinació
d’actuacions.

4. Considerem que el dret a la igualtat ha d’inculcar-se des de la infància, sent
aquesta l’única forma d’aconseguir que en un futur els hòmens i dones
convisquen d’una manera igualitària i solidària, per la qual cosa és necessari
potenciar la coeducació en l’escola a través de tot el nostre sistema educatiu.

5. Que és imprescindible que la dona compte amb tots els mitjans per a la seua
consolidació en el món laboral a través de mesures positives des de totes les
Institucions, com són els Plans d’Igualtat i en particular des de les nostres
Corporacions Locals per a aconseguir una major conciliació amb la vida familiar
entre hòmens i dones.

6. Els Ajuntaments com a administracions més pròximes a tots els ciutadans i
ciutadanes ens comprometem a realitzar el màxim esforç per a contribuir al
desenvolupament d’una forma pròxima i quotidiana, de tots els plans i
programes que ens conduïsquen a l’enfortiment d’una societat igualitària i sense
discriminacions.

Els Poblets, a 24 de febrer de 2016.”

Sr. Alcalde: “408, dia internacional de la dona. Commemorar el dia de la dona, el
compromís de treballar en comú, solució integral per a l’eliminació definitiva de la
violència de gènere, dret a la igualtat. Vots a favor?”

A la vista de tot això, no havent intervencions, l’Alcaldia sotmet aquest assumpte a
votació, i amb el vot favorable dels deu regidors presents en la sessió, essent onze el
total del número legal de membres que la Corporació, el Ple, per UNANIMITAT,
ACORDA:
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Primer.- Estimar la moció presentada per D. Salvador Sendra i Gasquet, Alcalde-
President d’aquest Ajuntament, en data 24 de febrer de 2016 i amb registre d’entrada nº
2016-E-RC-408, en commemoració del Dia Internacional de la Dona, transcrita en la
part expositiva d’aquest acord.
Segon.- Remetre certificat del present acord de la Federació Valenciana de municipis i
Províncies, als efectes escaients.”

_____________________

* Es dona compte de la moció presentada per D. Jaime Ivars Mut, portaveu del Grup
municipal del Partit Popular d’aquest Ajuntament, en data 1 de març de 2016 i amb
registre d’entrada nº 2016-E-RC-467, del següent tenor literal:

“Desde el comienzo de nuestra democracia las Diputaciones Provinciales, los Cabildos
y los Consejos Insulares han sido coprotagonistas, como gobiernos locales intermedios,
de la mejora general de nuestros pueblos y ciudades, ayudando a los municipios a
desarrollar sus competencias y a prestar más bienestar a los ciudadanos ofreciendo
servicios de calidad que garanticen la igualdad de oportunidades, evitando así que haya
ciudadanos de segunda y de primera.

A lo largo de todos estos años han garantizado la permanente asistencia, cooperación
jurídica, económica, técnica y de asesoramiento de los municipios, facilitando su
adecuado funcionamiento, especialmente de los rurales.

Su labor de coordinación territorial, de auxilio a los pequeños y medianos municipios,
de prestación de servicios de primera necesidad que no podrían proporcionar muchos
municipios por si solos, de impulso de actuaciones complementarias en temas de
competencia municipal, ha sido definitiva para la gestión local.

Provincias y municipios, ayuntamientos y diputaciones, integran una misma comunidad
política local y comparten unos mismos intereses, sin relación jerárquica sino de paridad
institucional. Son fundamentales para, generando economías de escala, provocar el
abaratamiento de los costes y el consiguiente efecto multiplicador de los recursos.

Su papel es esencial para los pequeños  municipios, hasta el punto de que su supresión
abocaría a la desaparición de pequeños ayuntamientos. Y son imprescindibles para
combatir la despoblación.

Las Diputaciones Provinciales, así como las Diputaciones Forales y Cabildos y Consells
Insulares son verdaderas Administraciones Territoriales con competencias propias y con
autonomía para gestionar sus intereses, tal y como reconoce la Constitución.

El artículo 141.2 de la Constitución encomienda a las Diputaciones el Gobierno y la
administración autónoma de las provincias, reconocidas en su apartado 1º como
entidades locales con personalidad jurídica propia. Así lo ha refrendado el Tribunal
Constitucional en diferentes ocasiones, definiéndolas como “componentes esenciales
cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales.”
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Finalmente, son elemento clave para la vertebración nacional, razón por la que su
eliminación es una pretensión constante de las formaciones políticas nacionalistas.

Ante el conocimiento de un posible acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y
Ciudadanos que pasaría por la supresión de las Diputaciones Provinciales, el Partido
Popular quiere una vez más salir en defensa de la existencia de las corporaciones
provinciales e insulares.

Una defensa de las Diputaciones Provinciales que hasta hace muy pocas fechas era
compartida por el Partido Socialista Obrero Español, quien concurrió a las elecciones
municipales de 2015 con una serie de propuestas que, lejos de conllevar de la
desaparición que ahora negocian, las reforzaban para hacerlas más modernas, eficaces y
transparentes:

PROGRAMA ELECTORAL PSOE MUNICIPALES 2015
Modernizar las Diputaciones Provinciales, hacerlas más eficaces y transparentes y
ponerlas al servicio de los pequeños municipios, fundamentalmente, para apoyar las
inversiones necesarias a través de los planes provinciales y ofrecer una adecuada
cobertura de servicios pública a sus vecinos y vecinas.

Y hace apenas dos meses el Partido Socialista Obrero español insistía en su defensa de
estas instituciones locales, que ahora usa como moneda de cambio:

PROGRAMA ELECTORAL PSOE GENERALES 2015
Modernizar las Diputaciones Provinciales reformulando su papel como espacio de
encuentro entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y dotándolas de
competencias prestadoras de servicios que supongan una mejora de eficacia y
eficiencia respecto a los mismos servicios prestados por los municipios, siempre con
criterios de máxima trasparencia, racionalidad y democracia.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal/Provincial/Insular/Popular en el
Ayuntamiento/Diputación/Cabildo Insular/ Consell Insular de somete al Pleno de la
Corporación la aprobación de los siguientes acuerdos:

1. Reivindicar el valor institucional de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y
Consejos Insulares como gobiernos que cumplen la misión de cooperar en la
vertebración territorial y de velar por la igualdad y acceso de todos los
ciudadanos a los servicios necesarios.

2. Exigir al futuro Gobierno de la Nación que respete estas instituciones para no
castigar a los millones de españoles que, bajo su amparo, conviven en
municipios rurales.

3. Valorar que el presente inmediato de las Diputaciones, Cabildos y Consell
insulares con los Ayuntamientos, el objetivo de dotarse de unas administraciones
modernas y eficaces al servicio de los ciudadanos, en las que no se solapen
competencias, y que cuenten con el mismo nivel de calidad y autosuficiencia de
las demás Administraciones del Estado.”
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Sr. Alcalde: “467, moció presentada pel Partit Popular sobre el tema de les
Diputacions.”
Sr. Ivars: “Mosatros creguem que la Diputació Provincial, ahi teniu l’explicació, hi
havia partits majoritaris com era el Partit Socialiste que en les últimes eleccions en el
seu programa portaven no disoldre’s sino modernitzar les Diputacions Provincials, fer-
les més transparents, i ara en vista dels possibles pactes o lo que siga pues estan, està
segons diuen firmat el pacte amb Ciutadans i abolir les Diputacions. Mosatros lo que
reinvidiquem amb això és el valor institucional de les Diputacions, perquè? Pues
senzillament perquè és l’Administració Pública més a prop que és la que mos ha
solucionat casi tots els problemes als Ajuntaments xicotets i això ho sabem. I lo que
volem és reivindicar el valor institucional de les Diputacions, exigir al futur Govern de
la nació que respete eixes institucions, valorar que el present immediat de les
Diputacions i per supost, modernitzar-les.”
Sr. Alcalde: “Mosatros, Compromís votarem en contra perquè reconeixem el valor de
les Diputacions i tota la faena que han fet en un Estat Autonòmic, pensem que la
vertebració de l’Estat no és independent, que la Comunitat Valenciana no tindria que ser
duplicant i moltes voltes, per desgràcia, en contradiccions entre Diputacions i
Conselleries dins de la Comunitat Valenciana que dona suport al territori. Vots a favor
de la moció? Vots en contra? Abstencions? S’aprova la moció”

Així, no havent més intervencions, l’Alcalde sotmet aquest assumpte a votació, donant
el següent resultat:

- Vots a favor: 5
- Vots en contra: 3 (Compromís)
- Abstencions: 2 (PSOE i PIREE)

Per tant, amb cinc vots a favor, tres en contra i dos abstencions, dels deu regidors
presents en la sessió, essent onze el total del número legal de membres de la Corporació,
el Ple, ACORDA: Estimar la Moció presentada per D. Jaime Ivars Mut, portaveu del
Grup municipal del Partit Popular d’aquest Ajuntament en “Defensa de les Diputacions
Provincials”.

______________________

* Es dona compte de la moció presentada per l’Ajuntament de Parcent, en data 4 de
febrer de 2016 i amb registre d’entrada nº 2016-E-RC-263, del següent tenor literal:

“MOCIÓN POR EL DERCHO AL VOTO DE LOS RESIDENTES EUROPEOS
EN PROCESOS ELECTORALES ESTATALES Y AUTONÓMICOS EN LOS

ESTADOS EUROPEOS

D/Dª………………………., Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento de ………, ante
el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo/…………………… EXPONE:

Considerando que el derecho a la libre circulación de ciudadanos en el ámbito territorial
de la Unión Europea, y su derecho a la libre elección de residencia en el seno de la
misma, en modo alguno debería cercenar o suponer una traba al ejercicio del derecho de
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sufragio pasivo –a votar- en procesos electorales de ámbito estatal o autonómico,
incluidos los referéndum de dicho ámbito.

Atendido que el Ordenamiento Jurídico del Estado Español, como el resto de los países
europeos, no garantizan que un nacional europeo que resida con carácter permanente en
otro Estado europeo pueda ejercer su derecho al voto en las elecciones generales o
estatales, y, en su caso, autonómicas o referéndums.

Visto que esa libre circulación acompañada de residencia permanente país, en algunos
países europeos, como en el Reino Unido de la Gran Bretaña, comporta la pérdida del
derecho a votar en ese tipo de procesos electorales en Gran Bretaña.

Considerando el elevado número de ciudadanos británicos residentes en la localidad de
la que soy Alcalde, así como de otras nacionalidades, circunstancia que también ocurre,
de modo notorio, en otras localidades cercanas, y en general en todo el litoral
mediterráneo español, es por lo que, desde el municipio de _______, PEDIMOS:
PRIMERO: Que tengan a bien admitir la presente SOLICITUD y, en sus méritos se
sirva exigir ante los órganos competentes de la Unión Europea, y en su caso ante los
órganos nacionales, que adopten las medidas correspondientes para que el libre ejercicio
del derecho de la circulación de personas y del de residencia desde países de la Unión
Europea a otros países de esa Unión, no comporte restricciones del derecho al voto en
las elecciones estatales, y en su caso, en las autonómicas y de referéndums por esos
ciudadanos en sus países de origen o en sus países de residencia.
SEGUNDO: REMITIMOS certificación del acuerdo plenario municipal, adoptado en
sesión extraordinaria de……. de……de………, para que conste y surta sus efectos ante
los órganos correspondientes de la Unión Europea.
TERCERO: Conociendo de la existencia de una petición aperturada ante el Comité de
Peticiones (la núm 0967/2012), es por lo que ruego tenga a bien tramitar la presente de
modo conjunto con aquella.”

Sr. Alcalde: “I ara una, que mos va presentar, registre 263, des de l’Ajuntament de
Parcent. Sobre el dret a vot dels residents europeus en processos electorals estatals i
autonòmics en els Estats Europeus. Alguna intervenció?”
Sr. Ivars: “No.”
Sr. Alcalde: “Vots a favor de la de Parcent?”

A la vista de tot això, no havent intervencions, l’Alcaldia sotmet aquest assumpte a
votació, i amb el vot favorable dels deu regidors presents en la sessió, essent onze el
total del número legal de membres que la Corporació, el Ple, per UNANIMITAT,
ACORDA:
Primer.- Estimar la moció presentada per l’Ajuntament de Parcent, en data 4 de febrer
de 2016 i amb registre d’entrada nº 2016-E-RC-263, sobre el Dret al Vot dels Residents
Europeus en Processos electorals Estatals i Autonòmics en els Estats Europeus, transcrit
en la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- Remetre certificat del present acord a l’ajuntament de Parcent, als efectes
escaients.”

______________________



Ajuntament de Els Poblets

* Es dona compte de la moció presentada per D. Jaime Ivars Mut, portaveu del Grup
municipal del Partit Popular d’aquest Ajuntament, en data 4 de gener de 2016 i amb
registre d’entrada nº 2016-E-RC-10, del següent tenor literal:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Recientemente, el Consell ha declarado su intención de imponer, por parte de la
Conselleria de Hacienda, una tasa turística en la Comunitat Valenciana a partir del año
2017. Si bien se lanzó en medios la idea y, posteriormente, se ha venido atenuando o
restándole importancia, es cierto que se ha sometido a estudio por parte del Gobierno
Autonómico esta posibilidad, celebrando para ello distintas reuniones y declaraciones
públicas.

A tenor de lo expuesto anteriormente y los encuentros y comunicaciones que el sector
ha hecho llegar a nuestro Grupo Municipal, donde coincidimos en la valoración de la
creación de la tasa turística como un proyecto nefasto, que incurre, principalmente, en
tres errores fundamentales:

1.-Toda una declaración de intenciones.

El sector turístico ha demostrado, durante los últimos años y, especialmente en el
presente ejercicio, su capacidad de respuesta y liderazgo como actividad económica
estratégica para nuestro país, nuestra comunidad, nuestra provincia y muy
especialmente para nuestro municipio. Por mencionar solo algunos datos, destacan los
números registrados en el aeropuerto de Alicante-Elche, que superó el millón de
pasajeros por mes, en septiembre y octubre; así como las cifras registradas por la
principal patronal hotelera, con medias de ocupación cercanas al 90% durante toda la
temporada y el fin de la misma, así como un aumento general del gasto del turista
nacional y el visitante de fuera de nuestra país.

La sola idea de imponer una nueva tasa turística en la Comunidad Valenciana como
primera gran medida para el sector, supone toda una declaración de intenciones centrada
en presionar al empresario reglado, en lugar de perseguir, por ejemplo, la actividad que
opera al margen de la ley o del fisco.

Restar competitividad drásticamente al sector supone incrementar la desconfianza
empresarial, generar dudas respecto a la oportunidad de inversión por condiciones
desfavorables para la misma. Los empresarios del sector han trasladado su preocupación
en lo que consideran una merma en su competitividad ya que, si se calca la “eco” tasa
de autonomías como Cataluña o Baleares, supondría un encarecimiento del consumo
para el cliente, repercutido directamente en cada pernoctación del turista.

2. Un mar de dudas: Sin números ni estudio.

Por encima de los excelentes datos coyunturales del destino, cabe recordar que cerca del
60% de la oferta turística de la Comunidad Valenciana se ubica en la Costa Blanca, en la
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provincia Alicante. Se trata de una oferta cada vez más diversificada que ha realizado
ingentes esfuerzos en modernizarse y adaptarse pese a la crisis y que abre, en la gran
mayoría de los casos, durante todo el año. El turismo es el principal motor económico
de la provincia, el corazón de su economía, el sector más capaz de generar empleo y
bienestar en nuestra sociedad.

El anuncio de una posible tasa sin números, sin estudio y sin contrastar con la oferta de
Alicante y del resto de la Comunidad sólo provoca dudas: ¿Por qué motivo se lanza esta
iniciativa sin realizar un estudio del impacto en nuestra provincia? ¿Cuál podría ser su
importe? ¿Por qué no se comunica lo que supondría a nivel recaudatorio? ¿Son
realmente muchos ingresos? ¿En qué favorecería al propio sector? ¿A quién se
impondría la tasa? ¿La gestionaría la administración o se coordinaría contando con los
entes empresariales? ¿Se controlaría que el impuesto se destine a la inversión en el
propio sector turístico?

Y los interrogantes no quedan ahí: ¿Qué impacto supone para los pequeños hospedajes?
¿Qué pasa con los viajes de turismo social? ¿También se van a gravar?

Por supuesto, existen dudas a nivel operativo: ¿Cómo se va a hacer el pago de la tasa?
¿En los propios alojamientos?

En cuanto a la demanda: ¿Solo pagarían los turistas extranjeros? ¿Y los visitantes
nacionales?

La tasa puede tener un gran impacto negativo en nuestros mercados emisores,
condicionada en gran parte por la estrategia de los turoperadores y las líneas low-cost,
sensibles al precio. En cuanto al gasto del turista nacional, supondría una nueva barrera
a consolidar el buen comportamiento que estaba mostrando en los últimos meses.

3. La alternativa: Combatir la ilegalidad y la economía sumergida.

La línea de trabajo anunciada por el Consell, a tenor de lo visto en otros destinos de
España (Cataluña, Baleares), no parece la más adecuada en estos momentos, en los que
se está saliendo de la mayor recesión de la historia de este país y gracias, también, a la
tracción que ejerce el sector.

De acuerdo con las distintas patronales de alojamiento hotelero, extra-hotelero y
hostelero, la alternativa a la tasa es la lucha contra el alojamiento ilegal o la legalización
del no reglado, donde, además, se puede incrementar los ingresos por parte de la
administración turística o la hacienda autonómica. Con la media de la tasa, se está
perjudicando a los que ya cumplen en vez de a los que no, que continuarían extrayendo
una ventaja competitiva absolutamente ilegítima. Por ello, la idea de la tasa puede
sustituirse, de acuerdo con el sector alicantino, por proponer la lucha contra el fraude
fiscal y la actividad turística sumergida incrementando el cuerpo de inspectores y
obligando el registro de los alquileres vacacionales.

Con el control del alojamiento ilegal que está proliferando en nuestra comunidad, se
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incrementaría el PIB y el empleo reglado. Se lograría una mayor recaudación y se
evidenciaría la oportunidad de4 mostrar de forma clara e inequívoca su firme voluntad
de acabar con esta práctica ilegal que lacra nuestra economía, pone en riesgo la
percepción positiva que los turistas tienen del destino y supone una competencia
absolutamente desleal hacia una industria que contribuye y aporta riqueza al territorio.

Por todo lo expuesto,
El Ayuntamiento de Els Poblets insta al Consell para que, COMO ADMINISTRACIÓN
QUE OSTENTA LA COMPETENCIAS EN MATERIAS DE ECONOMÍA Y
HACIENDA, SE COMPROMETA a que la anunciada tasa turística no sea instaurada
como figura tributaría para cambiar el modelo de turismo de la Provincia Alicante.”

Sr. Alcalde: “Pues registre d’entrada 10, presentada pel PP sobre la tasa turística.”
Sr. Ivars: “Ahi teniu lo que és la declaració d’intencions, creguem que el sector turístic
ha demostrat durant molts anys i, especialment en els últims amb la crisis que hi ha, que
ha tingut una resposta molt gran i una activitat econòmica prou bona i per lo tant mos
sembla que el tema de que s’ha aprovat una tasa sense números ni estudis, no té...”
Sr. Alcalde: “Però no s’ha aprovat.”
Sr. Ivars: “Voldran, o volen aprovar-la. Voldran, estan en ello, per això mosatros la
presentem per a votar que no volen tasa.”
Sr. Alcalde: “No clar.”
Sr. Ivars: “Perquè? El motiu o la informació que ha eixit de fer eixa tasa no està motivat,
no s’ha fet un estudi, no sabem realment en que anirà gravat, si als hospedages grans
anirà i entonces lo que demanem que no aprove, si és que no està aprovà encara que no
s’aprove, o que no la instaure com una figura tributària.”
Sr. Alcalde: “Mosatros votarem en contra perquè encara no sabem si la faran ni com la
faran. Igual la fan i mos agrada i la fan i no mos agrada. Però encara no hi ha res, que
van ser unes declaracions i que ho estudiarien però que no hi ha res.”
Sr. Ivars: “Però bueno, mosatros deixem caure això ahi, estem en contra de la tasa.”
Sr. Alcalde: “Vots a favor de la moció? Vots en contra?”

Així, no havent més intervencions, l’Alcalde sotmet aquest assumpte a votació, donant
el següent resultat:

- Vots a favor: 5
- Vots en contra: 5 (PSOE, Compromís i PIREE)

En conseqüència, produint-se un empat en la votació, i d’acord amb l’article 100 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Local, aprovat
per RD 2568/1986 de 28 de novembre, i l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
decideix el vot de qualitat del President, sent aquest en contra, motiu el qual, el Ple de
la Corporació, ACORDA: Desestimar la moció presentada per D. Jaime Ivars Mut,
portaveu del Grup municipal del Partit Popular d’aquest Ajuntament, en data 4 de gener
de 2016 i amb registre d’entrada nº 2016-E-RC-10, en relació a la instauració d’una taxa
turística en la Comunitat Valenciana per part de la Conselleria d’Hisenda.

18.- TORN OBERT DE PARAULA.
Sr. Alcalde: “I ara el punt divuit, torn obert de paraula. No hi ha res?”
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I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, essent les vint
hores i cinquanta-vuit minuts del dia al principi indicat, l'Alcalde-President declara
finalitzada la sessió, de tot el qual com a Secretària certifique.

L'ALCALDE-PRESIDENT LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA
SALVADOR SENDRA I GASQUET AMPARO GIL TORRELLA


