
Ajuntament de Els Poblets

ACTA

DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA

DEL

PLE DE LA CORPORACIÓ

DIA 4 DE GENER DE 2016

En el Saló de Plens de l'Ajuntament dels Poblets, el dia quatre de
gener 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) EN BALTASAR VIVES MONCHO
(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

Essent les vint hores i trenta-quatre minuts i una vegada
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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 ACTES SESSIONS ANTERIORS.
Es dóna compte de l'esborrany de les següents actes del Ple:

- Sessió ordinària del Ple de data 2 de novembre de 2015.
- Sessió extraordinària del Ple de data 23 de novembre de 2015.

Sr. Alcalde: “Bona vesprada i bon any a tots, primer punt aprovació d’actes de sessions
anteriors. Si hi ha algú que ha de dir alguna cosa. Res? 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 onze regidors presents en l’acte, i que constitueixen el total del número legal de
membres de la Corporació, el Ple, PER UNANIMITAT, ACORDA, aprovar les actes de
referència.

2.- EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 2/2015.
Considerant que en data 14 d’agost de 2015 i amb registre d’entrada núm. 2015-E-RC-
1856, D. Jaime Moncho Giner, amb DNI nº ---, sol·licita s’inicie el procediment previst
en el R.D 429/93  de 26 de març, reclamant que l’Ajuntament es faça càrrec de les
despeses pels danys i perjudicis causats al seu vehicle al xafar una trapa de clavegueram
a l’altura del nº 20 de la Pda.Traveses, el dia 23 de juliol de 2015.

Donat que per resolució de l’Alcaldia de data 25 d’agost de 2015 s’admet a tràmit la
sol·licitud i s’inicia l’expedient per determinar la responsabilitat o no de l’Ajuntament i
si aquest te l’obligació d’indemnitzar al sol·licitant.

Vist que durant la fase d’instrucció del procediment consta informe de la Policia Local
de data 23 de juliol de 2015, així com informes desfavorables emesos pel tècnic
municipal, D. Rafael Femenia de Sierra de data 10 de setembre de 2015 i per la
companyia asseguradora MAPFRE de data 25 de setembre de 2015.

Complit el tràmit d’audiència l’interessat presenta fora de termini escrit d’al·legacions
en data 22 d’octubre de 2015 i amb registre d’entrada nº 2015-E-RC-2364, manifestant
la seua disconformitat a la resolució de l’Ajuntament de no fer-se responsable dels
danys causats objecte de reclamació.

A la vista de l’informes desfavorables del tècnic municipal de data 27 d’octubre de 2015
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i de la Companyia asseguradora Mapfre de data 30 d’octubre de 2015, en el que es
ratifiquen en el contingut dels informes emesos amb anterioritat, l’instructor del
procediment efectua Proposta de Resolució de data 19 de novembre de 2015, en la que
desestima la reclamació presentada per l’interessat, donat que a la vista dels informes
emesos, no queda provada la relació de causalitat entre els danys patits per l’interessat i
el funcionament dels serveis públics.

A la vista de tot l’expedient tramitat, dels informes emesos, de la documentació
aportada per l’interessat i la resta de  documentació incorporada en la fase d’instrucció.

Vist allò disposat per l’article 54 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les bases de
règim local, i el títol X de la Llei 30/92 de 26 de Novembre, reguladora del Règim
Jurídic de les Administracions Públiques article 139 i següents i allò disposat pel R.D.
429/93 de 26 de març que regula el procediment de les Administracions Públiques en
matèria de responsabilitat patrimonial.

Sent el Ple l’òrgan competent d’acord amb l’establert en l’article 22.2 j) de la Llei 7/85
de 2 d’abril i article 50.17 del R.D. 2568/86 de 28 de novembre.

Sr. Alcalde: “Segon punt, expedient de responsabilitat patrimonial 2/2015. Hi ha una
reclamació per part de Jaime Moncho Giner que va tindre uns desperfectes en el cotxe
per culpa d’una trapa de l’alcantarillat. Els informes tècnics mos diuen que no és res
responsabilitat de l’Ajuntament, entonces és acceptar la proposta i desestimar la
sol·licitud.”
Sr. Ivars: “Mosatros anem a abstindre-mos perquè en la fase d’instrucció diu que és
conseqüència del desplaçament de la trapa. Encamant de la velocitat no hi ha cap cosa
que diga que anava a més de 50 km per hora. L’home també mos presenta en el seu
informe, la fitxa tècnica del seu cotxe. Mapfre ho desestima i encamant en el tema de
l’informe de Rafael, el tècnic, també diu lo mateix, perquè ahi quan va eixir la mateixa
gent va vore quan va xafar la trapa, va anar Roberto, que és el policia que hi havia i la
trapa estava col·locada al seu puesto. La veritat és que no ho veguem clar i per lo tant
mos abstenem.”
Sr. Alcalde: “Vots a favor? Abstencions?”

A la vista de tot això, no havent més intervencions, l’Alcaldia-Presidència sotmet aquest
assumpte a votació i amb el vot favorable de sis regidors i l’abstenció dels cinc regidors
del Partit Popular, es a dir, amb sis vots a favor i cinc abstencions, constituint el total
del número legal de membres de la Corporació, el Ple, ACORDA:
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades per D. Jaime Moncho Giner, d’acord
amb els informes desfavorables del tècnic municipal D. Rafael Femenia de Sierra i de la
Companyia Asseguradora Mapfre, que consten en l’expedient.
SEGON. Desestimar la reclamació presentada per D. Jaime Moncho Giner, amb DNI
nº---, en data 14 d’agost de 2015 amb registre d’entrada nº 2015-E-RC-1856, donat que
a la vista dels informes i la resta de documentació que consta en l’expedient no queda
provada la relació de causalitat entre els danys patits per l’interessat i el funcionament
dels serveis públics.
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TERCER. Notificar el present acord a l’interessat i a la companyia asseguradora , amb
indicació dels recursos que hi siguen escaients.

3.- EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 3/2015.
Rebuda la reclamació de responsabilitat patrimonial realitzada per Dª. VERONICA
PASA, amb NIE nº ----, en data 21 de setembre de 2015 amb registre d’entrada 2015-E-
RC-2106, en la que sol·licita una indemnització de 1.772,79 € com a conseqüència dels
danys físics que li va causar la col·lisió del seu vehicle quan anava conduint pel carrer
12 de la Pda. Barranquets, en l'encreuament amb el carrer 14, amb un poste telefònic
instal·lat en la calçada.

Donat que per resolució de l’Alcaldia de data 23 de setembre de 2015 s’admet a tràmit
la sol·licitud i s’inicia l’expedient per determinar la responsabilitat o no de
l’Ajuntament i si aquest te l’obligació d’indemnitzar al sol·licitant.

Vist que durant la fase d’instrucció del procediment consta informe de la Policia Local
de data 28 de febrer de 2015, Informe consulta de l’Agència Valenciana de Salut i
informe de D. Jose Tomás Martínez Hernández (aportats per la reclamant), així com
informes desfavorables emesos pel tècnic municipal, D. Rafael Femenia de Sierra de
data 5 d’octubre de 2015 i per la companyia asseguradora MAPFRE de data 16
d’octubre de 2015.

Complit el tràmit d’audiència, per D. Francesc Ballester i Fornés, en representació de la
interessada, presenta escrit d’al·legacions en data 2 de novembre de 2015, en les quals
dona per reproduïdes les manifestacions efectuades en la reclamació inicial sense
aportar noves al·legacions i/o documentació.

A la vista dels informes desfavorables del tècnic municipal de data 5 d’octubre de 2015
i de la Companyia asseguradora Mapfre de data 16 d’octubre de 2015, l’instructor del
procediment efectua Proposta de Resolució de data 19 de novembre de 2015, en la que
desestima la reclamació presentada per la interessada, donat que a la vista dels informes
emesos, no queda provada la relació de causalitat entre els danys patits per l’interessat i
el funcionament dels serveis públics.

A la vista de tot l’expedient tramitat, dels informes emesos, de la documentació
aportada per l’interessat i la resta de  documentació incorporada en la fase d’instrucció.

Vist allò disposat per l’article 54 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les bases de
règim local, i el títol X de la Llei 30/92 de 26 de Novembre, reguladora del Règim
Jurídic de les Administracions Públiques article 139 i següents i allò disposat pel R.D.
429/93 de 26 de març que regula el procediment de les Administracions Públiques en
matèria de responsabilitat patrimonial.

Sent el Ple l’òrgan competent d’acord amb l’establert en l’article 22.2 j) de la Llei 7/85
de 2 d’abril i article 50.17 del R.D. 2568/86 de 28 de novembre.

Sr. Alcalde: “Tercer punt, expedient de responsabilitat patrimonial 3/2015. Un altra
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persona que ha tingut un colpet en un cotxe, en un poste, i els informes diuen que
segons la direcció que portava que és que va accedir al carrer per la part esquerra”
Sr. Ivars: “Mosatros ahi també veguem que parla d’un carrer de dos direccions.
Encamant es suposa que la velocitat és superior, jo no ho sé si seria o no superior, ací lo
que jo vec clarament és que si és una responsabilitat en un principi de que el poste està
mal col·locat alguna mesura tindrem que prendre sobre el poste eixe. Però per part de
l’Ajuntament determinar el que faça falta, o que es pose al puesto o algo.”
Sr. Alcalde: “Vots a favor? Abstencions?”

A la vista de tot això, no havent més intervencions, l’Alcaldia-Presidència sotmet aquest
assumpte a votació i amb el vot favorable de sis regidors i l’abstenció dels cinc regidors
del Partit Popular, es a dir, amb sis vots a favor i cinc abstencions, constituint el total
del número legal de membres de la Corporació, el Ple, ACORDA:
PRIMER. Desestimar l’escrit d’al·legacions presentades per D. Francesc Ballester
Fornés, en representació de Dª. Verónica Pasa, d’acord amb els informes desfavorables
del tècnic municipal D. Rafael Femenia de Sierra i de la Companyia Asseguradora
Mapfre, que consten en l’expedient.
SEGON. Desestimar la reclamació presentada per Dª. Verónica Pasa, amb NIE nº ---, en
data 21 de setembre de 2015 amb registre d’entrada nº 2015-E-RC-2016, donat que a la
vista dels informes i la resta de documentació que consta en l’expedient no queda
provada la relació de causalitat entre els danys patits per l’interessat i el funcionament
dels serveis públics.
TERCER. Notificar el present acord a l’interessat i a la companyia asseguradora, amb
indicació dels recursos que hi siguen escaients.

4.- APROVACIÓ CONVENI PER A LA COMPENSACIÓ FINANCERA
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2014 AMB L'AGÈNCIA VALENCIANA DE
TURISME.
Considerant que en data 9 de juny de 2015, amb registre d’eixida 2015-S-RC-655,
l’Ajuntament dels Poblets remet a la Agència Valenciana de Turisme sol·licitud de
subscripció de Conveni entre municipi turístic i la Agència Valenciana de Turisme
referent a la  Compensació Financera.

Atès que en data 16 de novembre de 2015, amb registre d’entrada 2562, en aquest
Ajuntament es rep escrit  de l’Agència Valenciana de Turisme, en el qual ens remet
Conveni per a la Compensació financera exercici 2014, per a procedir a la seua
subscripció. En aquest escrit es demana a més a més que el text d’aquest Conveni siga
aprovat per els òrgans de govern  competents d’aquest Ajuntament ,que la persona que
el subscriu estiga autoritzada expressament per a la seua subscripció i a més a més es
designe una persona encarregada per a formar part de la Comissió de Seguiment.

Vist el text del Conveni de col·laboració entre l’Agència Valenciana del Turisme i
l’Ajuntament dels Poblets, per a la compensació financera de l’esforç addicional
realitzat al llarg de l’exercici 2014, en les partides relacionades en l’article 6 del Decret
71/2000, de 22 de maig del Consell pel qual s’aprova el Reglament Regulador dels
Convenis prevists en la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat
Valenciana, que tot seguit es transcriu:
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“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGÈNCIA VALENCIANA DEL
TURISME Y EL AYUNTAMIENTO DELS POBLETS, PARA LA COMPENSACIÓN
FINANCIERA DEL ESFUERZO ADICIONAL REALIZADO DURANTE EL
EJERCICIO 2014, EN LAS PARTIDAS RELACIONADAS EN ARTÍCULO 6 DEL
DECRETO 71/2000 DE 22 DE MAYO, DEL CONSELL, POR EL QUE SE APRUEBA
EL REGLAMENTO REGULADOR DE LOS CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY
3/1998, DE 21 DE MAYO, DE TURISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

“En Valencia, a

REUNIDOS

De una parte, Francisco Colomer Sánchez, secretario autonómico y presidente de la
Agència Valenciana de Tursime, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto
102/2015, de 1 de julio, del Consell, por el que cesan y nombra a las personas titulares
de secretarías autonómicas de la Generalitat (DOCV DE 06/07/2015) y en el artículo 5
del Decreto 103/2015,de 7 de julio, del Consell, por el que establece la estructura
orgánica de la Presidencia y de las Consellerias de la Generalitat (DOCV DE
08/07/2015), interviniendo en este acto en nombre y representación de la citada entidad
de derecho público, adscrita a la Presidencia de la Generalitat, con personalidad Jurídica
propia, que se regula por lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 3/1998, de 21 de mayo
de la Generalitat, de Turismo de la Comunitat Valenciana, y por lo dispuesto en el
Decreto 209/2004 de 8 de Octubre, del Consell de la Generalitat , por el que se aprueba
el Reglamento de la Agència Valenciana del Turisme. El domicilio de la referida entidad
de derecho público a efectos del presente documento, es el sito en Valencia C/ Castant
Tobeñas, 77, Ciutat Administrativa Nou d’Octubre, Torre II, planta tercera.

Su legitimación y representación para este acto se deriva de lo establecido en el
apartado dos e) del artículo 5 del referido Decreto 209/2004, de 8 de octubre, en cuya
virtud el Presidente de la Agència Valenciana del Turisme ejercerá la representación
permanente de la Agència en la firma de convenios, hallándose autorizado para la firma
del presente convenio por acuerdo del Consell de fecha 6 de noviembre de 2015.

Y de otra, Salvador Sendra i Gasquet, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Els
Poblets, P0312600J, su legitimación y representación para este acto se deriva de su
condición y cargo de Alcalde-Presidente del referido Ayuntamiento, autorizado para
suscribir el presente convenio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.b) de la
Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y expresamente
autorizado para suscribir este convenio por acuerdo de fecha.....

Las partes, según intervienen

EXPONEN

PRIMERO.- Que a la Agència Valenciana del Turisme, como organización
Administrativa responsable del impulso y ejecución de la política turística de la
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Generalitat, se le encomienda como objetivo final la mejora de la competitividad, la
calidad del producto, la formación y el rendimiento del sector turístico valenciano, así
como el impulso, desarrollo y mejora de la reglamentación y ordenación de este sector
y cualquier otro que le sea fijado expresamente por el Consell, potenciando la creación e
implantación de nuevos productos, la comercialización de los productos turísticos,
colaborando en la mejora de la formación del personal del sector, manteniendo y
mejorando la imagen de la Comunitat Valenciana como destino turístico tanto en los
mercados nacionales como internacionales, y en general ejerciendo cualquier actuación
que sirva para el desarrollo, mejora y promoción de la oferta turística valenciana.

En consonancia con ello, la Ley 3/1998 de 21 de mayo de Turisme de la Comunitat
Valenciana, atribuye a la Agència Valenciana del Turisme la facultad de suscribir, con
los Municipios Turísticos de la Comunidad Valenciana declarados como tales por
Decreto del Consell, convenios dirigidos a determinar las formas de cooperación y
coordinación necesarias para la  prestación o establecimiento de servicios específicos.

SEGUNDO.- Que el Municipio de Els Poblets fue declarado “Municipio Turístico de la
Comunitat Valenciana” en virtud del decreto 72/2000, de 22 de mayo del Consell, de
declaración de Municipio Turístico de distintos Municipios de la Comunitat Valenciana.

TERCERO.- Que en fecha 11 de junio de 2015, la citada corporación solicitó la
suscripción del presente convenio al objeto de compensar el esfuerzo financiero
adicional realizado, durante el ejercicio 2014, en las partidas relacionadas en el artículo
6 del Decreto 71/2000 de 22 de mayo del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
Regulador de los Convenios previstos en la Ley 3/1998 , de 21 de mayo de Turismo de
la Comunitat Valenciana, aportando la documentación necesaria para  la suscripción del
mismo.

CUARTO.- Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 71/2000 de
22 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los
Convenios previstos en la Ley 3/1998, de 21 de mayo de Turismo de la Comunitat
Valenciana, las partidas susceptibles de ser compensadas, con independencia del
capítulo, apartado, forma de consignación o de la denominación con que aparezcan en el
correspondiente presupuesto municipal, son las que a continuación se relacionan:

1. Gastos derivados de la prestación de los servicios propios de las oficinas de
información Turística en su concepto de post-venta.

2. Mantenimiento y Conservación de recursos turísticos de tipo ecológico y
medioambiental.

3. Mantenimiento y conservación de los recursos turísticos de tipo histórico-
artístico y cultural.

4. Policía y seguridad ciudadana.
5. Actuaciones extraordinarias en materia de limpieza viaria y del mobiliario

urbano.

QUINTO.- Que es necesario establecer entre la Agència Valenciana del Turisme y el
Ayuntamiento de Els Poblets las condiciones en que se va a llevar a cabo esta
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compensación financiera, cuyo objeto no es subvencionar gastos concretos de los
ayuntamientos, sino colaborar con los Municipios Turísticos para que dispongan de
dotaciones y presten unos servicios turísticos de calidad que no pueden sufragarse
mediante tributos y cuyo coste adicional es generado precisamente por su carácter
turístico y por las demandas cada día mayores de sus visitantes.

SEXTO.- Que el procedimiento tramitado al efecto, derivado de la Ley 3/1998 de 21 de
mayo, de Turismo de la Comunitat Valenciana y establecido en la Sección Primera,
Capítulo II del Decreto 71/2000 de 22 de mayo, del Consell, de desarrollo de la misma
en este ámbito, tiene en cuenta la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como lo dispuesto en la Ley1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat,
de Hacienda Pública del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, quedando
subsumido en el régimen de concesión directa de subvenciones contemplado en el
artículo 168.b) de dicho texto legal, en tanto se trata de subvenciones cuyo otorgamiento
o cuantía viene impuesto a la Administración por una norma de rango legal.

Por todo lo anteriormente expuesto, ambas partes, reconociéndose capacidad  legal
suficiente para este acto, y en la representación que cada una ostenta, libre y
espontáneamente,

ACUERDAN

PRIMERO.- OBJETO DEL CONVENIO.
Constituye el objeto del presente convenio la compensación del esfuerzo financiero
adicional realizado por el Ayuntamiento de Els Poblets, soportando los gastos en las
partidas presupuestarias mencionadas en el exponente cuarto, cuyo incremento no puede
ser costeado por medio de tributos, y que han sido generados por el carácter turístico del
municipio.

SEGUNDO.- DETERMINACIÓN CUANTÍA COMPENSACIÓN FINANCIERA
Por Resolución de fecha 27 de julio de 2015, del presidente de la Agència Valenciana
del Turisme, se fijaron los indicadores mínimos previstos en el artículo 7 del Decreto
71/2000 de 22 de mayo del Consell, a partir de los cuales se obtiene el componente
adicional a estimar de cada una de las partidas compensables. Para ello se ha tenido en
cuenta, por una parte la población de derecho de los municipios y, por otra, sus
disponibilidades presupuestarias y financieras, lo que ha dado lugar a la fijación de
indicadores por tramos de población.

Que de acuerdo con el artículo 7 del Decreto 71/2000, de 22 de mayo, del Consell, el
componente adicional estimado por la condición turística del municipio de Els Poblets,
que se subvenciona, es de veintinueve mil novecientos cuarenta euros y sesenta y seis
céntimos (29.940,66 €).

TERCERO.- DETERMINACIÓN PORCENTAJE
El porcentaje a aplicar a la cuantía del componente adicional por parte de la Agència
Valenciana del Turisme será el que fije la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el
ejercicio 2016, o en su caso, la Ley de Acompañamiento a éstos.
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La financiación del convenio irá con cargo a la línea aprobada por la Ley de
Presupuestos de año 2016, quedando supeditada su eficacia a dicha aprobación y a la
existencia de crédito adecuado y suficiente.

CUARTO.- JUSTIFICACIÓN DEL GASTO.
A los oportunos efectos, se señala que la corporación local a través de los órganos
competentes ha certificado los gastos habidos en las diferentes partidas antes citadas, en
los términos establecidos en el artículo 8 del Decreto 71/2000, de 22 de mayo del
Consell. Ello no obstante, la Agència Valenciana del Turisme, de acuerdo también con
lo establecido en el número 2 del citado artículo 8 del Decreto 71/2000, se reserva la
facultad de requerir de la corporación información y documentación complementaria
justificativa de los gastos en las diferentes partidas.

QUINTO.- CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 38/2003 DE 17 DE
NOVIEMBRE GENERAL DE SUBVENCIONES.
Con carácter previo a la firma del convenio el Ayuntamiento de Els Poblets ha
acreditado el cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas
respectivamente en los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003. De conformidad con lo
previsto en el artículo 3 de la Orden de 30 de mayo de 1996, de la Conselleria de
Economía y Hacienda, en relación con el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, el
Ayuntamiento de Els Poblets queda exonerado de acreditar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

SEXTO.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Se crea una comisión de seguimiento y control del presente convenio con las siguientes
funciones:

- Supervisar la ejecución del convenio, así como adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las
actividades convenidas, incluyendo al efecto la solución, en primera instancia,
de las controversias de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse
respecto del convenio suscrito.

- Informar a las partes de los retrasos e incidencias que se puedan presentar
durante la ejecución del convenio, así como, en su caso, proponer las
correspondientes actualizaciones o modificaciones en las anualidades derivadas
del retraso.

La comisión de seguimiento estará constituida de forma paritaria por un representante
de cada una de las partes, nombrada de común acuerdo y que presidirá la persona
designada por la Dirección de la Agència Valenciana de Turisme.

Las copias de las actas, acuerdos o informes que en su caso emita la Comisión de
Seguimiento en el desarrollo y ejecución de las funciones que tenga asignadas se
remitirán  a los órganos directivos de las partes que suscriben el presente convenio, que
en el caso de la Agència Valenciana del Turisme será el director de la dicha entidad.

La comisión se reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes durante el
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periodo de vigencia del convenio. Su funcionamiento y adopción de acuerdos, se
regularan por lo previsto en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

SÉPTIMO.- GARANTIA DE RETENCIÓN DE RECURSOS.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57 bis de la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local, la Generalitat a través de la Agència Valenciana del Turisme,
garantiza el cumplimiento del compromiso de la aportación económica establecido en el
acuerdo tercero y autoriza a la Administración General  del Estado a aplicar retenciones
en las transferencias que le corresponderán por aplicación de su sistema de financiación
conforme a lo previsto en el artículo 37 del Real Decreto-Ley 17/2014 de 26 de
diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y
entidades locales y otras de carácter económico.

De acuerdo con el objeto del convenio el plazo para realizar el pago será el de tres
meses a contar desde el día siguiente al nacimiento de la obligación de pago.

El plazo para reclamar por la Entidad Local ante el impago será de un mes.

Presentada la reclamación de pago la Generalitat tendrá un plazo de dos meses para
atenderla.

En caso de mantenerse el impago, pasados los dos meses, el plazo de que dispondrá la
Entidad Local para comunicar esta circunstancia a la Administración General del Estado
será de 15 días, sin perjuicio del plazo que pueda establecerse mediante la Orden del
Ministerio de Hacienda y administraciones públicas que regula el procedimiento para la
aplicación de las retenciones mencionadas.

OCTAVO.- PLAZO DE VIGENCIA
La vigencia del presente convenio dará comienzo con la suscripción del mismo y
finalizará con el cumplimiento de las recíprocas obligaciones de las partes, y en todo
caso el 30 de junio de 2016.

NOVENO.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO.
El incumplimiento del contenido del presente convenio podrá dar lugar a la denuncia y
resolución del mismo.

Asimismo el presente convenio podrá ser resuelto, antes de su normal finalización, por
alguna de las causas previstas en el artículo 4 del Decreto 71/2000, de 22 de  mayo, que
aprueba el Reglamento Regulador de los Convenios previstos en la Ley 3/1998, de 21
de mayo, tales como el mutuo acuerdo de las partes, la pérdida de la condición de
municipio turístico, facilitar de forma inexacta datos necesarios y demás previstos en la
legislación, procediendo en su caso al reintegro de las cantidades percibidas, sin
perjuicio, de que dicha obligación de reintegro pueda derivarse de alguna de las demás
causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que procederá tramitar según lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley
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1/2015, de 6 de diciembre, de la Generalitat de Hacienda Pública, Sector Público
Instrumental y de Subvenciones.

DÉCIMO.- INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO.
El presente convenio se rige por las normas de derecho público que resulten de
aplicación.

En lo no especialmente previsto en el presente convenio, las partes otorgantes del
mismo se someterán a lo dispuesto en la materia en  la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de
Turismo de la Comunitat Valenciana, en el decreto 71/2000, de 22 de mayo del Consell,
por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Convenios previstos en la citada
Ley de Turismo y por lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero de la Generalitat,
de Hacienda Pública del sector Público Instrumental y de Subvenciones, así como por la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Las partes se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier duda o
conflicto  que pueda surgir en la interpretación y aplicación del presente convenio.

En caso de no poder evitar las discrepancias, ambas partes acuerdan el sometimiento de
las mismas a los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo.

DECIMO-PRIMERO.- COMPATIBILIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA
SOBRE AYUDAS PÚBLICAS.

1. El presente Convenio es compatible con el mercado interior al no afectar sus
disposiciones a los intercambios comerciales entre los estados miembros,
conforme a lo dispuesto en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea, no reuniendo los requisitos acumulativos exigidos en dicho
artículo, puesto que su beneficiario no es una empresa productora de bienes o
prestadora de servicios en el mercado, sino una entidad local municipal que
actúa sirviendo con objetividad los intereses generales en virtud de las
potestades que tiene atribuidas, y en concreto en el ejercicio de la acción de
fomento del turismo, que entre otras, tiene encomendada.

2. Al tratarse de un convenio, no sujeto al artículo 107.1 del TFUE, y de acuerdo
con lo establecido en artículo 3.4 del Decreto 147/2007 de 7 de septiembre, del
Consell, regulador del procedimiento de notificación y comunicación a la
Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer,
conceder o modificar ayudas públicas, la subvención establecida mediante el
presente convenio no requiere notificación o comunicación a la Comisión
Europea.

DECIMO-SEGUNDO.- JURISDICIÓN APLICABLE.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir respecto al convenio se someterán a los
órganos jurisdiccionales competentes en materia contencioso-administrativa de la
ciudad de valencia.

Ambas partes y en la representación que ostenta cada uno de los comparecientes y una
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vez leído el presente documento, en prueba de conformidad con su integro contenido, lo
suscriben y firman por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha al principio indicados.”

Sr. Alcalde: “Quart punt, aprovació conveni per a la compensació financera
corresponent a l’exercici 2.014 amb l’Agència Valenciana de Turisme. Pues bueno, com
cada any l’Agència mos subvenciona part dels costos per tindre l’oficina de turisme en
funcionament. Alguna cosa? Vots a favor?”

A la vista de tot això, l’Alcaldia sotmet aquest assumpte a votació i amb el vot favorable
dels onze regidors presents en la sessió, i que constitueixen el total del número legal de
membres de la Corporació, el Ple, per UNANIMITAT, ACORDA:
Primer.- Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre la Agència Valenciana de
Turisme i l’Ajuntament dels Poblets, per a la Compensació financera al llarg de
l’exercici 2014,en la part expositiva abans transcrit.
Segon.- Facultar a l’Alcaldia per a la signatura d’aquells documents que siguen
necessaris per a l’execució del present acord.
Tercer.- Designar per a formar part de la Comissió de seguiment a Francisco José  Pérez
Ribot amb DNI 28989281N.
Tercer.- Remetre certificat de l’adopció del present acord a l’Agència Valenciana de
Turisme, als efectes escaients.

5.- BASES DE LA SUBVENCIÓ MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DELS
POBLETS, PROGRAMA XARXA DE LLIBRES DE TEXT DE LA COMUNITAT
VALENCIANA.- CURS ESCOLAR 2015-1016.- RATIFICACIÓ.
Considerant que per acord de la Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2015,
s’acorda sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport la inclusió
d’aquesta Entitat Local en el programa “Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat
Valenciana, curs 2015-2016”, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
nº 7644 de data 27 d’octubre de 2015.

Per aquest motiu, i per tal de donar compliment a l’objecte d’aquesta convocatòria,
l’Ajuntament ha d’aprovar unes Bases reguladores i la corresponent convocatòria
municipal per a la constitució d’un banc municipal de llibres de text, passant els
mateixos a ser de propietat municipal, d’acord amb la Llei General de Subvencions
38/2003.

Aquestes Bases Reguladores han sigut aprovades per Resolució d’Alcaldia de data 30
de novembre de 2015, de la qual es dóna compte per a ser ratificada pel Plenari, en
virtut de l’article 22.d) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, del següent tenor literal:

“Assumpte: Aprovació Bases subvenció municipal
Xarxa Llibres de Text.- Curs 2015-2016

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

Vista l’Ordre 17/2015, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Investigació,
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Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases de les ajudes destinades als
Ajuntaments o entitats locals menors per a fer efectiu el programa de gratuïtat dels
llibres de text i material curricular dirigit a l’alumnat que curse ensenyances obligatòries
i de formació professional bàsica en els centres públics i privats  concertats de la
Comunitat Valenciana i se convoquen les ajudes per al curs 2015-2016.

Vista la “Nota Informativa” publicada per la Conselleria en la seua pàgina web, en virtut
de la qual s’informa als Ajuntaments de la Comunitat Valenciana que desitgen adherir-
se al programa convocat per l’Ordre 17/2015, de 26 d’octubre, que consta en la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport informe sobre inexistència de
duplicitat contemplat en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, en la redacció donada al mateix per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local emès per la Direcció General
d’Administració Local manifestant que, a l’assumir les entitats locals una competència
compartida amb la Generalitat, el seu exercici resulta complementari, no incidint per
tant dita gestió municipal en un supòsit d’execució simultània amb l’exercici de dita
competència per part de la Generalitat.

Atès que en data 26 de novembre de 2015 per aquesta Alcaldia s’ha sol·licitat  informe
de sostenibilitat financera a l’òrgan de tutela financera, segons allò exigit per l’article
7.4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril.

Vist l’informe emès per la Secretària-Interventora en data 26 de novembre de 2015 en el
qual es posa de manifest que atenent a la realitat econòmica continguda en les pròpies
bases de la convocatòria (Ordre 17/2015 ) estem davant de subvencions corrents
destinades a subvencionar part del cost suportat per les famílies per la compra de llibres
de text i/o material curricular amb l’obligació del beneficiari d’entregar els llibres de
text i/o el material curricular a l’Ajuntament, com ens concedent de les ajudes, per a
constituir un banc de llibres de text, la regulació del qual és competència de la
Generalitat Valenciana.

Així, per a donar compliment a l’objecte d’aquesta convocatòria,  l’Ajuntament deurà
aprovar unes Bases reguladores i la corresponent convocatòria municipal per a la
constitució d’un banc municipal de llibres de text, passant els mateixos a ser de
propietat municipal, d’acord amb la Llei General de Subvencions 38/2003; la compra
de llibres no procedeix.

Atès el disposat en l’article 17.2 de la Llei General de Subvencions, segons el qual les
bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals deuran aprovar-se en
el marc de les bases d’execució del pressupost, mitjançant una ordenança general de
subvencions o mitjançant una ordenança específica per a les diferents modalitats de
subvencions.

En les Bases d’Execució del Pressupost no estan regulades les bases amb el contingut
de l’article 17 de la Llei General de Subvencions, si bé, la Base 27.4ª disposa que
l’òrgan competent per tal d’autoritzar i disposar les subvencions/ajudes de menor
quantia, serà l’Alcalde.
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Així, les bases especifiques que hauran de regular aquesta subvenció municipal
podran ser aprovades per l’Alcalde, a la vista dels terminis en els quals treballem, si
bé la seua aprovació deurà ser ratificada per l’Ajuntament en Ple en la primera sessió
que celebre, en virtut de la seua competència (art. 22.d) de la Llei 7/1985 de 2
d’abril).

Vistes les bases reguladores de la subvenció municipal “Xarxa Llibres de Text de la
Comunitat Valenciana, curs 2015-2016” que tot seguit es transcriuen:

“BASES DE LA SUBVENCIÓ MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DELS
POBLETS, PROGRAMA XARXA DE LLIBRES DE TEXT DE LA COMUNITAT

VALENCIANA .- CURS ESCOLAR 2015-2016

Vista l’Ordre 17/2015, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, que regula el Programa Xarxa Llibres de Text Comunitat Valenciana.

Considerant el disposat en l’art. 17.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de
Subvencions disposa que les bases reguladores de les subvencions de les Corporacions
Locals deuran aprovar-se en el marc de les bases d’execució del pressupost mitjançant
una ordenança general de subvencions o mitjançant una ordenança específica per a les
distintes modalitats de subvencions.

Per tot això, l’Ajuntament dels Poblets convoca, per al curs 2015-16 el present
programa de subvencions “Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana”
destinades al programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a
l’alumnat empadronat en el municipi i que curse educació obligatòria i de formació
professional bàsica en els centres públics i privats concertats per al curs 2015-16 amb
subjecció a les següents bases:

Primera.- Definició de l’objecte de la subvenció.

Constitueix l’objecte de la convocatòria les ajudes econòmiques que se
destinaran Al finançament del programa de gratuïtat de llibres de text i altres materials
curriculars, nomenat Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, per al curs
escolar corresponent, dirigit a la creació de bancs de llibres i altres materials curriculars
per a l’alumnat d’Educació Especial i l’alumnat que curse l’Ensenyança Obligatòria i la
Formació Professional Bàsica en els centres docents públics i privats concertats de la
Comunitat Valenciana.

Als efectes de les presents bases se podran finançar les següents adquisicions per a
configurar els bancs de llibres de text i altres materials curriculars:

- Llibres de text en format imprès.
- Llibres de text digitals susceptibles de ser reutilitzats.
- Material curricular destinat a ser utilitzat per l’alumnat, que duu a terme el

currículum que estableix la normativa vigent de la Comunitat Valenciana. Se
correspon amb aquell material que, sense tractar-se de llibres de texte, té un
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caràcter complementari als mateixos i és necessari per al desenvolupament
de les activitats derivades del desenvolupament del currículum en el centre,
fins i tot, material d’elaboració pròpia del centre educatiu.

Respecte al material curricular no reutilitzable per al Banc de Llibres, com quaderns de
primària de treball sobre els mateixos, llicències de software  de llibres de vigència
anual, estan dins del cost subvencionable. Respecte a l’entrega en condicions d’ús
normal s’estarà a les directrius que marque la Conselleria d’Educació al respecte.

Segona.- Requisits que han de reunir els beneficiaris.

Podrà participar en el programa “Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat
Valenciana” l’alumnat d’Educació Especial, Educació Obligatòria i Formació
Professional Bàsica dels centres públics i centres concertats de la Comunitat Valencina,
i que estiguen empadronats en el municipi dels Poblets.

Tercera.- Requisits formals.

Les mares i pares, representants o tutors legals de l’alumnat que participe en el
programa estaran obligats a:

1.- Presentar els originals dels justificants de compra dels llibres de text i altre
material curricular per al curs corresponent,  efectuades durant l’exercici 2015, d’acord
amb el següent:

- La justificació s’efectuarà mitjançant la presentació de factures o
documents de valor provatori equivalent, originals o còpies
confrontades, amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o eficàcia
administrativa.

Els justificants deuran contindre, com a mínim, el nivell de detall per a que
puguen ser considerats vàlids i inclouran: NIF/CIF del proveïdor, número de
factura, data, direcció, relació nominal dels productes adquirits i la seua quantitat
i el preu.

En el cas de que una mateixa factura englobe els llibres i/o el material curricular
de varis alumnes germans, deurà presentar-se  original o copia confrontada de la
mateixa, en la primera sol·licitud que es realitze, adjuntant fotocòpia en les
següents sol·licituds de la resta de germans. En dit cas, deurà especificar-se
expressament en l’apartat D del model de sol·licitud de cadascuna d’elles, fent
referència sempre a la sol·licitud que conté la justificació original o còpia
confrontada.

- Si l’alumne ha comprat els llibres a través de l’AMPA, aquesta presentarà en
l’Ajuntament del municipi on estiga empadronat l’alumnat, la factura o
factures globals de l’empresa proveïdora. L’AMPA emetrà un document
justificatiu individualitzat (model proporcionat per la Generalitat
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www.gva.es), amb les dades de l’alumne/a, import, relació de llibres
adquirits i dades de la factura o factures globals en els quals estiguen
inclosos. Aquest document serà el que presentaran les persones interessades
en l’Ajuntament als efectes del cobrament de les ajudes.

2.- Procurar un ús adequat i acurat dels llibres de text amb la finalitat de
reintegrar-los en acabar el curs escolar i configurar el banc de llibres.

Excepcionalment, per les seues característiques, els centres CAES i els centres
d’educació especial que, per haver participat en anteriors convocatòries de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, ja disposen de banc de llibres
podran adquirir i reposar, en nom dels alumnes, els llibres de text que consideren
necessaris per augment de matrícula, per no estar en bon ús o per pèrdua d’exemplars,
que requerirà certificació del centre i tindrà que presentar-se la factura en l’Ajuntament.
També, excepcionalment, en aquells casos d’alumnat que estiga escolaritzat en centres
públics o privats concertats no previstos en l’apartat anterior, i que per les seues
condicions socioeconòmiques, no disposen de recursos suficients per a efectuar la
compra dels llibres, amb certificació dels serveis socials de l’Ajuntament, el centre
podrà fer directament la compra, en nom dels alumnes, i presentar la factura en
l’Ajuntament.

3.- Entregar els llibres i el material curricular objecte de la subvenció, que és un
requisit imprescindible per a poder ser beneficiari del segon pagament de  la subvenció i
poder participar en el banc llibres en els cursos posteriors.

Els centres escolars gestors del banc de llibres, valoraran al finalitzar el curs escolar la
condició i estat dels llibres i el material curricular entregat. Si està en un estat conforme
al seu ús normal, adequat i acurat, se donarà per complida l’obligació del beneficiari.
La Conselleria d’Educació desenvoluparà un mòdul en el sistema ITACA per a que els
centres educatius gestionen la recepció de conformitat dels llibres entregats per cada
alumne.

La quantitat restant de la segona fase, fins completar l’import de les factures presentades
i fins un màxim de 200,00 € de l’ajuda total per cada alumne, s’abonarà al finalitzar el
curs escolar, prèvia entrega dels llibres de text objecte de finançament i recepcionats de
conformitat. En tot cas, el procediment detallat associat a la segona fase del pagament
així com el procés final de certificació respecte a la entrega en condicions d’ús normal
se determinarà per la Conselleria d’Educació en el seu moment.

Quarta.- Procediment i termini de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds se presentaran mitjançant sol·licitud normalitzada i publicada
per la Generalitat Valenciana “Sol·licitud de participació de l’alumnat”, degudament
complimentada, en el Registre General de l’Ajuntament, per duplicat.

A la sol·licitud s’acompanyarà la següent documentació:.
o S’adjuntarà original o còpia confrontada de la factura de compra dels
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llibres o justificant de l’AMPA, segons model normalitzat elaborat per la
Conselleria. (la factura haurà de ser a nom del titular de la sol·licitud i
figurarà relació detallada dels llibres i material adquirit, especificant
l’import individualitzat de cada objecte i el preu total de la factura).

o Fitxa de Manteniment de Tercers, en model normalitzat de l’Ajuntament
dels Poblets (que haurà de ser signat per l’entitat bancaria, a efectes de
conformitat), per a poder rebre la transferència de l’ajuda.

o S’adjuntarà fotocòpia del DNI del peticionari de la sol·licitud,
pare/mare/tutor. (tindrà que coincidir en els tres documents: Imprès de
sol·licitud, factura i fitxa manteniment tercers).

Donada la naturalesa d’aquesta subvenció, que persegueix garantir l’accés a l’educació
gratuïta per a totes les xiquetes i xiquets,  s’exceptua l’aplicació de l’art. 13.2 de la Llei
General de Subvencions.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de l’1 de desembre al 15 de
desembre de 2015; l’incompliment del termini fixat sense que s’haja presentat la
sol·licitud de participació amb la totalitat dels documents requerits implicarà el
decaïment en el dret a la percepció de l’ajuda sol·licitada.

La falsedat d’alguna de les dades aportades pels sol·licitants suposarà l’anul·lació de
l’ajuda, podent l’Ajuntament exigir la devolució de la quantitat abonada.

S’aprovarà la concessió de les subvencions per Resolució de l’Alcaldia, d’acord amb la
Base 27.4 de les d’Execució del Pressupost . Podran emetre’s tantes com se considere
necessari, amb caràcter agrupat,  mitjançant  relacions  de beneficiaris.

Les presents bases, es publicaran el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en la web
municipal www.elspoblets.es i en la seu electrònica http://elspoblets.sedelectronica.es.

Cinquena.- Import de les ajudes i terminis de pagament.

L’import màxim de la subvenció per alumne serà de 200,00 €. Si el cost
subvencionable dels llibres i el material curricular fòra inferior a 200,00 €, l’import de
la subvenció serà el total del cost subvencionable.

La subvenció se pagarà en dos terminis:

El primer 50%, de fins 100,00 € , abans del 31 de gener de 2016.

El segon 50% , fins completar l’import del cost subvencionable i fins un màxim
de 200,00 € per alumne, se pagarà al finalitzar el curs escolar prèvia entrega dels
llibres i el material curricular, i sempre que els mateixos estiguen en un estat
conforme al seu ús normal, adequat i acurat.

Aquests terminis i els pagaments estaran condicionats a la recepció per l’Ajuntament
dels fons corresponents de la Generalitat i la Diputació d’Alacant.
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No obstant tot això, la quantitat que abonarà l’Ajuntament  serà inferior a 200,00 € en el
cas de que la Generalitat o la Diputació Provincial d’Alacant no hagen aportat la seua
part de cofinançament, que d’acord amb l’Ordre 17/2015 de 26 d’octubre serà la
següent:

- Generalitat Valenciana: un màxim de 66,68 € per cada alumne/a
- Diputació Provincial d’Alacant: un màxim de 66,66 € per cada alumne/a
- Ajuntament dels Poblets: un màxim de 66,66 € per alumne/a

Sisena.- Finançament del programa i compatibilitat de les ajudes.

El present programa s’imputarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 320-22611
Educació, del Pressupost de despeses de 2015.

El finançament del programa, tal i com s’ha exposat en la clàusula anterior, es realitza
per l’aportació màxima de la Generalitat Valenciana de 66,68 € per alumne, la Diputació
d’Alacant de 66,66 € per alumne i l’Ajuntament dels Poblets de 66,66 € per alumne.

El cost total del programa queda xifrat en una quantitat màxima de 33.206,64 €,
l’equivalent a 200,00 € per alumne/a. El 50% se consignarà en el pressupost de
l’Ajuntament de 2015 (sempre i quan conste compromís ferm d’aportació de la
Generalitat Valenciana i la Diputació Provincial d’Alacant en quant a les seues
aportacions) i el restant 50% en el pressupost de l’any 2016.

Els imports a abonar en 2016 queden condicionats a l’existència de consignació
suficient i apropiada en el Pressupost de l’Ajuntament de 2016.

Aquestes ajudes són compatibles amb l’obtenció de qualsevol altra per a la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic, i ens privats adscrits a la
mateixa finalitat, com preveu la legislació en  matèria de subvencions, sempre que la
suma no supere el cost de l’activitat subvencionada.

Setena.- Recursos

Contra l’acord de concessió de la subvenció cap interposar recurs de reposició en
el termini d’un mes davant l’òrgan que resol la concessió, o ser impugnat directament
davant l’òrgan jurisdiccional contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos.

Règimen supletori.

Per a tot allò no regulat de manera expressa en les presents bases, s’aplicarà de
manera supletòria l’Ordre 17/2015, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per la que se regulen les bases de les ajudes destinades al
programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular 2015-2016. Així com la
normativa de desenvolupament que se dicte referent al programa “Xarxa de Llibres de
Text de la Comunitat Valenciana 2015-2016”

En virtut de les competències legalment atribuïdes, per la present RESOLC:
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PRIMER.- Aprovar les bases reguladores de la subvenció municipal “Xarxa Llibres de
Text de la Comunitat Valenciana, curs 2015-2016”, amb el text contingut en la part
expositiva de la present Resolució.
SEGON.- Convocar les ajudes municipals destinades a la constitució d’un banc de
llibres de text i material curricular, de conformitat amb el procediment i contingut de les
bases esmentades .
TERCER: Autoritzar la despesa per import de 11.068,88 € amb càrrec a la partida 320-
22611, que compren la part finançada per la Generalitat Valenciana (Resolució de 19 de
novembre de 2015 del Director General de Centres i Personal Docent i Modificació de
crèdit 13/2015) i la part finançada per l’Ajuntament dels Poblets (Modificació de crèdit
11/2015).
A data de hui no disposem del compromís ferm d’aportació de la part corresponent a la
Diputació Provincial d’Alacant.
QUART. Publicar es Bases aprovades en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament,  en la
web municipal i en la seu electrònica per al seu general coneixement.
CINQUÈ. L’aprovació de les presents bases deurà ser ratificada per l’Ajuntament en
Ple, en virtut de la seua competència (art. 22.d) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril).”

Sr. Alcalde: “Bases de la subvenció municipal de l’Ajuntament dels Poblets, Programa
Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana.- Curs escolar 2015-2016.-
Ratificació. Es ratificar la resolució d’Alcaldia com a que varem començar a treballar
per a donar la subvenció.”
Sr. Ivars: “En un principi era demanar i adherir-mos....”
Sr. Vives: “A vore, mosatros mos adherim perquè està la subvenció de la Generalitat,
però lo que diu la Generalitat és que mosatros posem algun tipo de bases perquè la
Generalitat per a pagar necessita tot una sèrie de coses, entonces ací anem a aprovar
això.”
Sr. Alcalde: “Açò si no passa res farem el pago prompte, però el problema que tenim és
que Diputació no ha ingressat els diners. Van dir que a 31 de desembre tenien que estar
els diners ingressats i encara no ho han fet. Vots a favor?”

No havent més intervencions, l’Alcaldia sotmet aquest assumpte a votació, i amb el vot
favorable dels onze regidors que constitueixen total del número legal de membres que
integren la Corporació, el Ple, per UNANIMITAT, ACORDA:
Primer.- Ratificar el contingut de la resolució d’Alcaldia de data 30 de novembre de
2015, d’aprovació de les Bases reguladores de la Subvenció Municipal del programa
“Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, curs 2015-2016”.

6.- ADHESIÓ ALS ACORDS DE COL·LABORACIÓ AMB DIVERSES
COMPANYIES DE SUBMINISTRAMENT ENERGÈTIC PER A EVITAR ELS
EFECTES DE LA POBRESA ENERGÈTICA.
Considerant que en data 1 de desembre de 2015, la Conselleria d’Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori va subscriure acords de col·laboració amb les
companyies de subministrament energètic ENDESA, GAS NATURAL FENOSA,
IBERDROLA CLIENTES SAU I IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL
ÚLTIMO RECURSO SAU, amb la finalitat d’esmorteir i evitar els efectes de la pobresa
energètica perquè cap família es quede sense subministraments i puga afrontar els
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costos de la factura d’energia, especialment a l’hivern.

Vist l’escrit de la Direcció General d’Administració Local de data 9 de desembre de
2015 amb registre d’entrada 2015-E-RC-2860 , en el qual se disposa la necessitat de que
l’Ajuntament s’adhersica als acords abans esmentats perquè siga més àgil la tramitació
de les ajudes previstes en l’Ordre 3/2015 de 23 de desembre de la Conselleria
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

Vistos els acords de col·laboració signats amb les companyies subministradores i la
intenció i voluntat d’aquest Ajuntament de col·laborar per a evitar les conseqüències de
la pobresa energètica.

Sr. Alcalde: “Sisè, adhesió als acords de col·laboració amb diverses companyies de
subministrament energètic per a evitar els efectes de la pobresa energètica. Bueno, la
Generalitat Valenciana ha firmat amb Iberdrola, Endesa i Gas Natural, ha firmat un
conveni per a la pobresa energètica per a ajudar a les famílies que no puguen fer front
als rebuts de l’aigua i de la llum i tot això, entonces mos demanen que mos adherim a
este programa per tal de poder tramitar des dels Ajuntaments i les persones puguen
demanar-ho. 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 onze Regidors que legalment integren la Corporació,
el Ple per UNANIMITAT, ACORDA:
Primer.- Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament dels Poblets als acords de col·laboració
signats entre la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
amb les companyies de subministrament energètic ENDESA, GAS NATURAL
FENOSA, IBERDROLA CLIENTES SAU I IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN
DEL ÚLTIMO RECURSO SAU, en data 1 de desembre de 2015, per a la protecció dels
seus clients , amb residència habitual al municipi dels Poblets, que es troben en situació
de vulnerabilitat econòmica.
Segon.- Aquest Ajuntament s’adhereix a totes i cadascuna de les clàusules dels acords
esmentats i assumeix les obligacions que se’n deriven.
Tercer.- Comunicar a la Conselleria aquesta sol·licitud d’adhesió i facultar a l’Alcalde-
President per a la signatura de tots aquells documents que siguen necessaris per a
l’execució del present acord.

7.- DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME D'ALCALDIA SOBRE LA
TRESORERIA MUNICIPAL.
D’acord amb el règim transitori contingut en la Disposició Transitòria setena de la Llei
27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local,
en la seua redacció donada per la Disposició Final segona de la Llei 18/2015 de 9 de
juliol, es dóna compte al Ple de la Corporació de l’informe emès per l’Alcaldia de data
22 de desembre de 2015 que acredita la impossibilitat de la cobertura del càrrec de
Tresorer municipal mitjançant un funcionari d’administració local amb habilitació de
caràcter nacional.

“INFORME DE L’ALCALDIA
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DT 7ª LLEI 27/2013 DE 27 DE DESEMBRE
TRESORERIA MUNICIPAL

D’acord amb el règim transitori contingut en la Disposició Transitòria setena de la Llei
27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local,
en la seua redacció donada per la Disposició Final segona de la Llei 18/2015 de 9 de
juliol, mitjançant el present informe s’acredita la impossibilitat de la cobertura del
càrrec de Tresorer municipal mitjançant un funcionari d’administració local amb
habilitació de caràcter nacional.

PRIMER. L’article 3 del RD – Llei 10/2015 d’11 de setembre, pel qual es concedeixen
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres
mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, modifica l’apartat 2 de
l’art. 92 bis de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, en els següents
termes:

“L’escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional se subdivideix en les següents subescales:

a) Secretaria, a la què corresponen les funcions contingudes en l’apartat 1.a)
anterior.

b) Intervenció-tresoreria, a la què corresponen les funcions contingudes en l’apartat
1.b)

c) Secretaria-intervenció a la què corresponen les funcions contingudes en els
apartats 1.a) i 1 b)”

Aquesta modificació implica que des de l’entrada en vigor del RD Llei (13 de setembre
de 2015), els funcionaris pertanyents a la subescala de Secretaria-Intervenció tenen
atribuïdes per igual les funcions de secretaria, comprensives de la fe pública i
l’assessorament legal perceptiu, les d’intervenció, comprensives de les de control i la
fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i pressupostària i de comptabilitat,
tresoreria i recaptació, no podent ser desenvolupades aquestes funcions per Regidors.

En tant en quant no existisca un desenvolupament reglamentari que regule el règim
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional (a
data de hui en fase d’elaboració), la Direcció General de la Funció Pública (integrada en
la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques) considera que el desenvolupament de les funcions de
tresoreria en municipis de menys de 5.000 habitants podrà articular-se mitjançant alguna
de les següents possibilitats:

- Mitjançant agrupació de tresoreria, que haja sigut establerta per la Generalitat
Valenciana

- Mitjançant un lloc de col·laboració, reservat a funcionari amb habilitació de
caràcter nacional

- Mitjançant la Diputació Provincial que assumisca aquestes funcions mitjançant
els seus serveis d’assistència tècnica a municipis

- Mitjançant altre funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional pertanyent a altre municipi,  mitjançant l’acumulació de funcions amb
el seu lloc habitual.
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- Només en el cas de que no siga possible acudir a cap dels procediments anteriors
i en tant en quant s’articule algun d’ells, la mateixa persona podrà desenvolupar
les funcions de secretaria, intervenció i tresoreria.

Aquest règim general desplegarà tots els seus efectes a partir de l’1 de gener de 2017, a
no ser que les diferents Lleis de Pressupostos de l’Estat prorroguen la vigència de la DT
7ª  de la LRSAL, o en tot cas, fins l’entrada en vigor del nou reglament sobre habilitats
nacionals.

A partir d’eixa data deurien estar fets els mapes d’agrupacions per al sosteniment en
comú de les tresoreries, per part de la Generalitat Valenciana i reforçats els serveis
d’assistència de les Diputacions Provincials, així com haver-se procedit a la
convocatòria extraordinària de places per a que les tresoreries dels municipis de menys
de 5.000 habitants, siguen desenvolupades per funcionaris amb habilitació de caràcter
nacional.

SEGON. No obstant tot això, fins el 31 de desembre de 2016, ha de tindre’s en compte
la previsió continguda 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.

En virtut d’aquest règim transitori, quan no siga possible acudir a algun dels sistemes
anteriors i el lloc d’habilitat de caràcter nacional no puga ser desenvolupat per un
funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, mitjançant els
sistemes de provisió reservats als mateixos (concursos, nomenament provisional,
comissió de serveis, acumulació), podrà efectuar-se un nomenament accidental d’un
funcionari de carrera de la Diputació Provincial. I quan quede acreditat que això no
resulta possible, podrà nomenar-se Tresorer a un funcionari de carrera de la pròpia
Corporació Local.

La Direcció General de la Funció Pública proposa el següent procediment:
- L’acreditació de la impossibilitat de que la cobertura del lloc de tresoreria  per

funcionari amb habilitació de caràcter nacional, correspon a l’Alcalde com a Cap
superior de personal.

- Aquest informe es posarà en coneixement del Ple de la Corporació i se
sol·licitarà l’assistència de la Diputació Provincial per a que aquesta designe un
funcionari de carrera de la mateixa, que podrà ser un funcionari d’administració
local amb habilitació de caràcter nacional, integrat en els serveis d’assistència
tècnica, o en el seu defecte qualsevol altre funcionari de la mateixa.

- Únicament en cas de contestació desfavorable per part de la Diputació Provincial
a la sol·licitud d’assistència, l’Alcalde podrà nomenar tresorer a un funcionari de
carrera de l’Ajuntament.

TERCER. A la vista de tot això, és evident que les funcions de tresoreria i recaptació
estan reservades als funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional i ja no poden ser desenvolupades pels Regidors en els municipis de menys de
5.000 habitants.
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Després de les eleccions municipals de maig de 2015 i per Resolució de l’Alcaldia de
data 19 de juny, s’anomena Tresorera municipal a la Regidora Dª Carolina Vives
Bolufer. A la vista del nou règim aplicable, és necessari iniciar el procediment abans
relacionat per al nomenament d’un nou tresorer funcionari.

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.

Així, l’article 5 del RD 1174/1987 de 18 de setembre, enumera les funcions que
correspon desenvolupar al Tresorer municipal:
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
ordes 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.

QUART.- Tal i com s’ha exposat, la nova legislació aplicable determina que les
funcions de tresoreria estan reservades als funcionaris d’administració local amb
habilitació de caràcter nacional.

Però per a culminar aquest procés, en primer lloc, el Decret 32/2013 de 8 de febrer del
Consell, pel qual es regula el règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de
caràcter nacional en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, atribueix a la
Generalitat Valenciana les competències en la gestió d’aquest personal, en les matèries
relatives a oferta d’ocupació pública, règim de selecció i provisió de llocs de treball,
creació així com la classificació i supressió de llocs de treball.

A data de hui la Generalitat Valenciana no ha adoptat cap resolució al respecte. La seua
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necessària i preceptiva participació en la creació i provisió de llocs de treball reservats a
habilitats nacionals, així com la seua necessària participació en la constitució
d’agrupacions o nomenaments en acumulació en favor de funcionaris pertanyents a la
subescala, impossibilita, a curt termini, que les funcions de tresoreria d’aquest
Ajuntament siguen desenvolupades per un funcionari d’administració local amb
habilitació de caràcter nacional.

En quant a la possibilitat de desenvolupar les funcions de tresoreria mitjançant un lloc
de col·laboració, aquest està regulat en l’article 169 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de
Règim Local, i en l’article 6 del Decret 32/2013 de 8 de febrer. També aquest lloc de
col·laboració ha de ser classificat per la Conselleria competent en matèria
d’administració local, i posteriorment inclòs en la corresponent oferta d’ocupació
pública.

La creació d’aquest lloc de col·laboració comportarà la modificació de la plantilla de
personal amb el corresponent augment de la despesa del capítol 1 del Pressupost de
despeses. El règim pressupostari vigent no permet l’increment de plantilles i despeses
de personal al marge de les limitacions de les lleis anuals de Pressupostos de l’Estat i la
vigència i obligat compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de
despesa i nivell de deute, marquen l’execució del Pressupost anual municipal.

D’acord amb el règim transitori contingut en la Disposició Transitòria setena de la Llei
27/2013 de 27 de desembre, quan no siga possible la cobertura del lloc de tresoreria
amb un funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, se
sol·licitarà l’assistència de la Diputació Provincial per a que aquesta designe a un
funcionari de carrera de la mateixa, que podrà ser un funcionari d’administració local
amb habilitació de caràcter nacional integrat en el Servei d’Assistència Tècnica de la
Diputació, o en el seu defecte qualsevol altre funcionari de carrera.

En el cas de que la Diputació Provincial no atenga a la sol·licitud d’assistència,
l’Ajuntament estarà facultat per a nomenar Tresorer municipal a un funcionari de
carrera de l’Ajuntament, que actuarà baix la coordinació de funcionaris de carrera de
grup A1 de la Diputació Provincial.

Aquestes dos últimes opcions permetran a l’Ajuntament complir amb la legalitat vigent
sense paralitzar la gestió econòmica municipal i sense incrementar la despesa pública i a
més a més, el nomenament d’un funcionari municipal en el seu cas, que ja en l’actualitat
ve desenvolupant les funcions de tresoreria baix la caporalia de l’actual Tresorera
municipal, la Regidora Dª Carolina Vives Bolufer, suposarà atendre a la finalitat última
del nou règim aplicable i que s’ha exposat al començament del present informe , a saber,
la professionalització de la funció de tresoreria i recaptació en un context de millora i
reforç de l’objectivitat.

A la vista de tot allò exposat, es dóna compte del present informe al Ple de la
Corporació, en compliment del procediment regulat 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, a efectes de sol·licitar a l’Excma. Diputació
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Provincial d’Alacant que siga un funcionari de la Diputació el què desenvolupe les
funcions de tresoreria en aquest Ajuntament, dins de les seues competències en matèria
d’assistència tècnica.

En el cas de resposta desfavorable, aquest Ajuntament quedarà facultat per a nomenar
Tresorer a un funcionari de carrera municipal.”

Sr. Alcalde: “Set punt, donar compte al Ple de l’informe d’Alcaldia sobre la tresoreria
municipal. Bueno, açò no sé si sabré explicar-ho molt be, però pareix ser que hi ha una
llei per ahi, la 27/2013 que va entrar en vigor fa poc de temps per la qual els polítics en
els municipis menors de 5.000 habitants no poden ser ja els Tresorers dels Ajuntaments.
Pot ser que hem tardat un poquet, però és que estàvem mirant perquè no ens dona massa
confiança, que tinga que ser algú de la Generalitat, algú de Diputació el Tresorer de
l’Ajuntament pues podem tindre problemes de funcionament àgil. Al final pareix ser
que totes les Administracions lo que faran es dir-mos que no tenen personal i que per
tant serà l’Ajuntament el que nomenarà a un funcionari. Mosatros ho demanem a
Diputació, és dir en cas de que Diputació, que tots esperem, mos diga que no té
personal, pues posarem un funcionari. Vots a favor? No es vota? Ale pues passem.”

A la vista de tot això, el Ple queda assabentat.

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

Es dona compte de les Resolucions dictades per l’Alcaldia des del dia 28 d’octubre fins
el 21 de desembre de 2015.

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.

9.- DONAR COMPTE ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Sr. Alcalde: “Punt nou, donar compte actes de la 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 20 d’octubre de 2015.
- Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2015.
- Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 17 de novembre de 2015.
- Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 1 de desembre de 2015.

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.
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10.- MOCIONS PRESENTADES.
* Es dóna compte de la moció presentada per D. Salvador Sendra i Gasquet, Alcalde
d’aquest Ajuntament, en data 18 de desembre de 2015 i amb registre d’entrada nº 2015-
E-RC-2968, relatiu a la moció adoptada per la Junta de Portaveus de la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies, adoptada en reunió ordinària celebrada el dia 18
de novembre de 2015, sobre la crisi de refugiats Sirians, del següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Conflicte de Síria està provocant un desplaçament històric de persones refugiades
que fugen de la guerra, de la fam i la misèria dels seus països d’origen per arribar a
Europa. Segons ACNUR aquest conflicte ha provocat el desplaçament de més de
4.000.000 de persones.

En este moment la difícil situació que estan vivint milers de refugiats/des i
desplaçats/des a Europa, procedents de diferents països amb conflictes bèl· lics oberts, o
on hi ha un flagrant incompliment en matèria de drets humans, com a Síria, Iraq, o
Líbia, requereix de la immediata reacció de tota la ciutadania europea i de la seua
representació política. La crisi humanitària que actualment viuen milers de famílies ha
de ser resposta amb humanitat, solidaritat i respecte als drets d’asil i refugi.

És imprescindible la màxima implicació en la busca de solucions com a una qüestió
d’Estat que requereix la màxima coordinació en la Unió Europea i la resta de la
comunitat Internacional, de totes les administracions, organitzacions i del conjunt de la
societat civil.

La Generalitat Valenciana està organitzant una col·laboració solidària amb la resta
d’administracions i la societat civil, per a proporcionar recursos a les persones que
fugen de la guerra, mostrant la solidaritat del poble valencià, a través de l’acolliment de
persones refugiades, amb el suport de les entitats que tradicionalment han protegit els
drets de les persones desplaçades.

Les Corporacions Locals de la Comunitat Valenciana, des del primer moment, han
mostrat la seua solidaritat, a través de la creació d’una Xarxa de Ciutats Valencianes
d’Acollida de persones refugiades i sol·licitants d’asil, en què han oferit els recursos
disponibles per a facilitar una acollida digna solidaria i humanitària.

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, arreplegant la veu de totes les
Corporacions Locals, preocupades per la dimensió que està adquirint el conflicte i la
falta de resposta de la Unió Europea a la magnitud de la crisi, proposa l’adopció dels
següents:

ACORDS

PRIMER: Mostrar la solidaritat dels/de les valencians/es a través dels seus ajuntaments
davant del patiment de les persones i famílies desplaçades forçosament.
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SEGON: Continuar oferint tota la nostra col·laboració amb les polítiques que està
portant la Generalitat Valenciana, a través de la Xarxa de Ciutats d’Acollida de persones
refugiades oferint instal·lacions que permeten als refugiats una vida humanitària i digna.

TERCER: Demanar al Govern d’Espanya que, a través de totes les vies existents, inste a
la Unió Europea que augmente les quotes del nombre de refugiats per a cada territori
oferint mesures per a un trasllat segur de les persones als seus països d’asil.

QUART: Exigir als països de la Unió Europea que assumisquen la seua responsabilitat
humanitària i òbriguen les seues portes a l’èxode de refugiats/des sirians que fugen de la
guerra.

En Els Poblets, a 18 de desembre de 2015.”

Sr. Alcalde: “Punt deu, mocions presentades. Hi ha tres de la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies. Una que mos demana, amb registre d’entrada 2968, i pues això,
tema refugiats, demanar que el Govern s’implique i col·laborar amb les mesures per a
un trasllat segur. 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 onze regidors presents en la sessió, i que
constitueixen el total del número legal de membres de la Corporació, el Ple, per
UNANIMITAT, ACORDA: Estimar la moció presentada per D. Salvador Sendra i
Gasquet, Alcalde d’aquest Ajuntament, en data 18 de desembre de 2015 i amb registre
d’entrada nº 2015-E-RC-2968, relatiu a la moció adoptada per la Junta de Portaveus de
la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, adoptada en reunió ordinària
celebrada el dia 18 de novembre de 2015, sobre la crisi de refugiats Sirians, i transcrita
en la part expositiva d’aquest acord.

_________________________

* Es dóna compte de la moció presentada per D. Salvador Sendra i Gasquet, Alcalde
d’aquest Ajuntament, en data 18 de desembre de 2015 i amb registre d’entrada nº 2015-
E-RC-2966, relatiu a la moció adoptada per la Junta de Portaveus de la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies, adoptada en reunió ordinària celebrada el dia 18
de novembre de 2015, sobre la pobresa energètica, del següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La pobresa energètica és una conseqüència més de la greu crisi social i econòmica que
estem patint. Es defineix com a la situació que pateixen les llars, els membres dels quals
són incapaços de pagar una quantitat de servicis de l’energia suficient per a la
satisfacció de les seues necessitats domèstiques i/o es veuen obligats a destinar una part
excessiva dels seus ingressos al pagament de la factura energètica de les seues vivendes.

La pobresa energètica té un impacte profund en la vida de les persones i pot influir en la
seua esperança de vida i l’empitjorament de les malalties cròniques. Les Directives
2009/72/CE i 2009/73/CE del mercat interior d’electricitat i gas, respectivament
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plantegen exigències que obliguen als Estats Membres a adoptar mesures per al
fenomen de la pobresa energètica.

En conseqüència la Unió Europea ha instat als diversos Estats membres a adoptar
mesures per a protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra la pobresa
energètica. Les normes europees han sigut elaborades amb un doble objectiu; primer,
garantir un subministrament de gas i electricitat imprescindible per a garantir una vida
digna associada a la vivenda habitual, a un cost assequible per al consumidor
vulnerable; i segon, prohibir la desconnexió en períodes crítics.

Els països del nostre entorn europeu han aprovat normes que protegixen a les persones
més vulnerables, en prohibir durant l’hivern interrompre el subministrament que els
puga deixar sense calefacció, no obstant això el legislador espanyol no ha abordat
aquesta problemàtica social i de vida.

Entre les necessitats bàsiques de les persones, de les famílies, es troba el
subministrament elèctric, de gas i d’aigua de la seua vivenda habitual. La suspensió de
qualsevol d’aquests servicis per part de l’empresa subministradora a causa de
l’impagament de la factura, tira estes persones a unes condicions de vida que provoquen
malalties i morts.

Les Entitats Locals juguen un paper essencial en la resposta que els poders públics han
d’oferir a les noves demandes socials sorgides d’esta crisi econòmica. No obstant això,
la indefensió dels més vulnerables s’agreuja per la mutilació que el Govern d’Espanya
ha fet dels servicis socials municipals, en prohibir la seua intervenció i retallar, també, la
seua capacitat d’actuar. No ho podem oblidar, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local, ha abocat als ajuntaments a un buidat competencial que
impedeix actuar davant de realitats d’auxili social.

Ha sigut el Govern de la Generalitat Valenciana, el passat 4 de setembre, qui va a
establir per mitjà d’un Decret Llei, mesures urgents, relatives a l’educació, salut i
Servicios socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, ja que a falta de d’una
regulació normativa del sistema de finançament autonòmic i de les hisendes locals, era
necessari garantir l’eficàcia en la continuïtat dels servicis públics relatius, entre
altres, de servicis socials per part dels municipis de la Comunitat Valenciana i evitar
una paràlisi en la seua prestació i, per tant, un greu perjuí per a la ciutadania.

Considerem necessari que es legisle perquè el subministrament de llum, aigua i gas siga
un dret social bàsic, perquè les persones més vulnerables accedisquen a una tarifa social
en funció dels seus ingressos, i el més important que no hi haja talls de subministrament
a l’hivern per a aquelles persones que es troben en una situació de pobresa energètica,
finançant la diferència entre la tarifa social i el consum real a través dels Pressupostos
Generals de l’Estat.

Abans que res són mesures de supervivència, mesures socials que han de garantir unes
condicions mínimes de vida per als més desfavorits. Atendre les necessitats bàsiques de
les persones, permet deixar de crear pobresa i evitar la seua expulsió de la col·lectivitat
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social.

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies en la seua voluntat de participar
activament a minimitzar els efectes negatius que la crisi econòmica esta tenint en el si
de les famílies de la Comunitat Valenciana, creu necessari aconseguir el compromís de
les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana per a evitar la suspensió del
subministrament d’energia i si és el cas, assegurar el seu immediat restabliment.

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

I. Instar al Govern d’Espanya que incorpore les exigències de la Unió Europea que
obliguen als Estats Membres a adoptar mesures per al fenomen de la pobresa
energètica.

II. Instar als Ajuntaments de la Comunitat Valenciana a realitzar les actuacions
tendents a minimitzar les conseqüències de la pobresa energètica, tot
aconseguint pactes o acords amb les empreses subministradores dels servicis de
llum, gas i aigua.

III. Que l’FVMP realitze les gestions oportunes per a subscriure un Conveni Marc
amb empreses subministradores de llum, gas i aigua, en la Comunitat
Valenciana, a fi de fixar els mecanismes per a evitar la suspensió de
subministrament d’energia en els termes de la present Moció.

IV. Traslladar esta Moció a la Presidència del Govern d’Espanya, als grups amb
representació parlamentària en el Congrés dels Diputats, en les Corts
Valencianes i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

En Els Poblets, a 18 de desembre de 2015.”

Sr. Alcalde: “Registre d’entrada 2966, també de la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies, és sobre la lluita sobre la pobresa energètica. Açò ja està, perquè la
Generalitat s’ha posat en marxa i bueno. 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 onze regidors presents en la sessió, i que
constitueixen el total del número legal de membres de la Corporació, el Ple, per
UNANIMITAT, ACORDA: Estimar la moció presentada per D. Salvador Sendra i
Gasquet, Alcalde d’aquest Ajuntament, en data 18 de desembre de 2015 i amb registre
d’entrada nº 2015-E-RC-2966, relatiu a la moció adoptada per la Junta de Portaveus de
la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, adoptada en reunió ordinària
celebrada el dia 18 de novembre de 2015, sobre la pobresa energètica, i transcrita en la
part expositiva d’aquest acord.

____________________________

* Es dóna compte de la moció presentada per D. Salvador Sendra i Gasquet, Alcalde
d’aquest Ajuntament, en data 18 de desembre de 2015 i amb registre d’entrada nº 2015-
E-RC-2967, relatiu a la moció adoptada per la Junta de Portaveus de la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies, en reunió ordinària celebrada el dia 18 de
novembre de 2015, sobre la derogació de la Llei de Racionalització i sostenibilitat de
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l’Administració Local per l’Autonomia Local i la suficiència financera, del següent
tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 29 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), ha suposat un canvi radical en el marc
jurídic, organitzatiu i econòmic-financer de les Entitats Locals.

La seua aplicació en l’Administració Local de la Comunitat Valenciana, ha posat de
manifest el desconeixement del legislador estatal de la realitat municipal, d’ací la forta
contestació municipalista a la posada en marxa de la Llei, per suposar un deteriorament
al model territorial local i, sobretot un menyspreu a l’Autonomia Local reconeguda per
la Constitució.

El Govern Central ha legislat d’esquena a l’àmbit local, no ha volgut entendre quins són
els servicis que realment prestem els ajuntaments, i els quals tenim necessitat de prestar,
com a administració més pròxima al ciutadà.

Sense cap dubte la LRSAL ha debilitat la gestió municipal i l’autogovern local per a
aconseguir una prestesa eficiència financera. El legislador estatal ha debilitat la
Institució Local amb un argument d’eficiència, sense tindre en compte els principis
constitucionals d’Autonomia Local.

A més, cada vegada és major la indignació del municipalisme pels vaivens interpretatius
del MHAP, ara al novembre 2015, afirma, que queden “suspesa” la seua aplicació en
matèria de servicis socials, salut i educació a una futura regulació de finançament
autonòmic i local.

No es pot legislar a colp de “Notes Explicatives” sobre una realitat municipal i trencar
els principis constitucionals d’autonomia local i suficiència financera. El posicionament
de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies és reivindicar el respecte que
l’Administració Local es mereix, i en conseqüència el compliment de les regles de
l’Estat de Dret perquè els governs locals puguen actuar amb seguretat jurídica.

Reconeixem la voluntat municipalista del Govern de la Generalitat Valenciana, que amb
la publicació el passat 4 de setembre, del Decret Llei, de mesures urgents, relatives a
l’educació, salut i servicis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, va garantir la
continuïtat dels servicis públics relatius a educació, servicis socials i salut per part
dels municipis de la Comunitat Valenciana i va evitar una paràlisi en la seua prestació i
un greu perjuí per a les persones.

Sens dubte, és necessària una reforma, però una reforma institucional del Règim Local
requereix ple coneixement de l’efectiva situació de les circumstàncies municipals, i en
cap cas, ha d’obeir exclusivament a criteris financers que, segons pareix, ha sigut
l’única raó de fons que ha justificat la LRSAL.
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Els Ajuntaments som, amb diferència, l’administració amb menor deute en el còmput
global. Eixe bon comportament hauria de ser tingut en compte per l’Estat i reduir les
rigideses que actualment limiten el sostre de gasto, la qual cosa permetria disposar de
més recursos per a emprar-los a impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació.
No obstant això el legislador estatal no ho ha fet, hi ha utilitzat únicament criteris
d’eficiència, sense tindre en compte els principis constitucionals d’Autonomia Local i
Suficiència Financera.

Les regles constitucionals les trenquen i se’ns exigeix eficiència, però no se’ns dota de
suficiència. Ja n’hi ha prou, cal escometre JA una reforma del finançament local. La
suficiència financera és el suport per al creixement i desenvolupament de
l’administració local, la capacitació perquè els Ajuntaments puguen prestar els servicis
públics amb immediatesa i proximitat, i puguen atendre les necessitats dels seus
ciutadans, els seus veïns, sense haver de deixar de prestar les seues competències ni els
seus servicis.

En la Comunitat Valenciana els municipis estem doblement infrafinançats. Necessitem
un sistema de Participació en els Tributs de l’Estat més estable en què s’eviten les
liquidacions negatives. Però, a més, l’administració local assumeix competències i
tasques que en molts casos no són de la seua competència però a les quals té l’obligació
moral de donar solució, i per un altre costat l’infrafinançament de la nostra Comunitat
ens afecta pel fet que arriben menys fons de l’autonomia per a desenvolupar programes i
inversions, que sens dubte, afecten les Entitats Locals.

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

PRIMER. Exigir al Govern d’Espanya la immediata derogació de la Llei 27/2013, i a
impulsar immediatament una nova revisió de la Llei de Bases de Règim Local.

SEGON. Instar al Govern d’Espanya a un nou model de finançament local.

TERCER. Instar a les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana a sumar-se a aquesta
moció per a aconseguir un compromís municipalista per a:

 La derogació d’una Llei que atempta contra el principi d’Autonomia Local i,
sobretot, afecta als Servicis de proximitat que asseguren a les persones la seua
prestació en condicions d’igualtat.

 Aprovació d’un nou model de finançament local.

QUART. Traslladar esta Moció a la Presidència del Govern d’Espanya, als grups amb
representació parlamentària en el Congrés dels Diputats, en les Corts Valencianes i a la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies.”

Sr. Alcalde: “Registre d’entrada nº 2967, és la proposta de derogació llei de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local per l’Autonomia Local i la
suficiència financera. El tema és que es derogue la llei i que es faça una llei, un nou
finançament més realiste de les Entitats Locals perquè al final són les que portem el pes
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de cara a les persones.”
Sr. Ivars: “Mosatros anem a abstindre-mos per dos motius, primer perquè creguem que
la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local ha sigut bona perquè
ha hagut un cert control en molts Ajuntaments. Entonces creguem que eixa llei té que
estar per a controlar un poc. I en el tema del finançament sí que estem d’acord però el
govern no ha fet mai cas.”
Sr. Vives: “De tota manera jo crec que són dos coses diferents. El problema que posa la
Llei és el tema del límit de la despesa en molts Ajuntaments. Per exemple este
Ajuntament tenim més per a fer coses però sin embargo la llei mos impedeix poder-mos
gastar.”
Sr. Alcalde: “Be, passem a votació. Vots a favor? Abstencions?”

A la vista de tot això, no havent intervencions l’Alcaldia sotmet aquest assumpte a
votació, i amb el vot favorable de sis regidors i l’abstenció dels cinc regidors del Partit
Popular, es a dir, amb sis vots a favor i cinc abstencions, constituint el total del número
legal de membres de la Corporació, el Ple, ACORDA: Estimar la moció presentada per
D. Salvador Sendra i Gasquet, Alcalde d’aquest Ajuntament, en data 18 de desembre de
2015 i amb registre d’entrada nº 2015-E-RC-2967, relatiu a la moció adoptada per la
Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en reunió
ordinària celebrada el dia 18 de novembre de 2015, sobre la derogació de la Llei de
Racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local per l’Autonomia Local i la
Suficiència financera, transcrita en la part expositiva d’aquest acord.

___________________________

* Es dóna compte de la moció presentada per l’Associació de Juristes Valencians, en
data 18 de novembre de 2015 i amb registre d’entrada nº 2015-E-RC-2584, sobre la
retirada dels recursos d’inconstitucionalitat contra les Lleis de Dret Civil Foral Valencià,
del següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Un dels principals objectius de la Llei Orgànica 1/2006, de Reforma de l’Estatut
d’Autonomia, en la que es reconeix als valencians la condició de Nacionalitat Històrica,
és restablir la competència sobre el dret privat per als valencians i igualar-nos a la resta
de pobles espanyols no castellans (navarresos, catalans, bascos, balears i aragonesos), i
acabar en tan injusta discriminació.

Com a conseqüència d’esta “nova “competència reestablida, les Corts Valencianes, han
aprovat les Lleis següents:

- Llei 10/2007, de 20 de març, del règim econòmic matrimonial valencià.
- Llei 5/2011, d’1 d’abril, de relacions familiars ( La Llei valenciana de

custòdia compartida).
- i la Llei 5/2012, de 15 d’octubre, d’Unions de Fet de la Comunitat

Valenciana.

Totes estes Lleis, varen ser objecte de Recurs d’inconstitucionalitat presentat pel
President del Govern de l’Estat, sense que a dia de hui, s’haja pronunciat el Tribunal
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Constitucional. De la primera Llei reconeguda (del règim econòmic matrimonial
valencià), fa 7 anys.

Un pronunciament del Tribunal Constitucional determinant la inconstitucionalitat
d’estes normes generaria greus conseqüències jurídiques i augment de litigiositat en
àmbits tan importants com el règim econòmic matrimonial dels valencians casats a
partir del 25 d’abril de 2008, en matèria de custòdia compartida i també respecte de les
unions de fet de parelles valencianes.

El dret valencià, possibilita donar una resposta àgil, moderna i pròpia als problemes
actuals dels valencians, i permet concloure la discriminació que patim com a poblet des
de fa més de tres segles després de l’abolició dels furs en 1707, que requerix de forma
inajornable, la retirada per part del govern estatal del recursos d’inconstitucionalitat
contra les normes de dret civil valencià.

Com es prou habitual la pràctica de retirar recursos d’inconstitucionalitat per mig de
pactes entre Govern Estatal i Autonòmic, LA Comunitat Valenciana ha de rebre el
mateix tracte que han rebut altres comunitats autònomes per a casos semblants si no es
vol incórrer en arbitrarietat i tracte discriminatori.

L’Associació de Juristes Valencians (AJV) ha elaborat una Manifest, que figura en el
document adjunt, en el que, pels motius exposats, se demana la retirada dels recursos
d’inconstitucionalitat contra les normes de dret civil valencià.

Per tot l’anterior, volem fer la següent proposició al Ple de l’Ajuntament:

PROPOSTA

PRIMER: Que l’Ajuntament s’adherisca al Manifest promogut per l’Associació de
Juristes Valencians (AJV), pel qual es demana la retirada dels recursos
d’inconstitucionalitat contra les normes de dret civil valencià.

SEGON: Remetre l’adhesió a:
- Les Corts Valencianes.
- La Presidència de la Generalitat.
- Les Corts Generals.
- La Presidència del Govern Espanyol.

Sr. Alcalde: “Es una moció que mos va enviar l’Associació de Juristes Valencians i mos
demana fer un manifest pel qual es demana la retirada dels recursos
d’insconstitucionalitat contra les normes de dret civil valencià. Bueno es van presentar
unes lleis sobre el Règim foral i el Partit Popular ho va recurrir al Constitucional,
entonces es demanar que es rectifique i s’incorporen. Vots a favor? Vots en contra?
Abstencions?

A la vista de tot això, no havent intervencions, l’Alcaldia sotmet aquest assumpte a
votació, i amb el vot favorable de sis regidors i l’abstenció dels cinc regidors del Partit
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Popular, es a dir, amb sis vots a favor i cinc abstencions, constituint el total del número
legal de membres de la Corporació, el Ple, ACORDA: Estimar la moció presentada per
l’Associació de Juristes Valencians, en data 18 de novembre de 2015 i amb registre
d’entrada nº 2015-E-RC-2584, sobre la retirada dels recursos d’inconstitucionalitat
contra les Lleis de Dret Civil Foral Valencià, i transcrita en la part expositiva d’aquest
acord.

11.- PER RAONS D’URGÈNCIA: “APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE LA
TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES PER LES VORERES.- EXERCICI
2016.
Sr. Alcalde: “Anem a passar per urgència el Padró de Guals perquè per un error no es va
posar en l’ordre del dia i anem a votar primer la urgència. Vots a favor de la urgència?

Per no estar inclòs en l’ordre del dia degut a un error i sent necessària la seua inclusió a
la vista de l’escrit de Suma Gestión Tributària de data 23 de desembre de 2015, amb
registre d’entrada 2015-E-RC-3005 que especifica que la data establerta com a últim dia
per a l’entrega dels padrons dels tributs gestionats pel propi Ajuntament, corresponents
al primer període voluntari de cobrament, és fins el 18 de gener de 2016.

D’acord amb el disposat en l’article 51 del RD Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, i amb
l’article 83 del RD 2568/1968, de 28 de novembre, se sotmet a votació la declaració
d’urgència i, per tant, la seua inclusió en aquest ordre del dia per a la seua discussió i
votació.

Per aquest motiu, amb el vot favorable dels onze regidors presents en la sessió,
constituint el total del número legal de membres de la Corporació, i per tant complint el
quòrum exigit pels esmentats articles 51 i 83, el Ple, per UNANIMITAT, ACORDA:
declarar urgent el següent assumpte i, en conseqüència, la seua inclusió en l’ordre del
dia per a la seua discussió i votació: “APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE LA
TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES PER LES VORERES.- EXERCICI
2016.”

APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE LA TAXA PER L’ENTRADA DE
VEHICLES PER LES VORERES.- EXERCICI 2016.
Considerant que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 7 de maig de 2007 va
aprovar la delegació en Suma Gestió Tributària, organisme autònom de la Diputació
Provincial d’Alacant, de la recaptació en voluntària y en executiva de la taxa per
l’entrada de vehicles per les voreres, a l’empar de l’establert en l’art. 106.3 de la Llei
7/1985 de 2 d’abril i l’art. 7 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Examinat el Padró fiscal de la taxa per entrades de vehicles per les voreres corresponent
a l’exercici de 2016, l’import total del qual puja a la quantitat de 3.580,00 € (tres mil
cinc-cents vuitanta euros).

Sr. Alcalde: “I ara passem a votació el padró que ascendeix a 3.580,00 €. Vots a favor?”
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No havent intervencions, l’Alcalde sotmet aquest assumpte a votació i amb el vot
favorable dels onze regidors presents en l’acte, i constituint el total del número legal de
membres de la Corporació, el Ple, ACORDA per UNANIMITAT:
Primer.- Prestar la seua aprovació a dit Padró, referit a l’exercici de 2016, l’import total
del qual puja a la quantitat de 3.580,00 € (tres mil cinc-cents vuitanta euros).
Segon.- Exposar al públic dit Padró, en el tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament, a
efectes d’examen, reclamació i correcció de dades per part dels interessats, durant el
termini de 20 dies a partir de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a SUMA Gestió Tributària, en virtut de la
delegació de competències atorgada per l’acord plenari de data 7 de maig de 2007, per
tal de realitzar-se el cobrament.

12.- TORN OBERT DE PARAULA.
Sr. Alcalde: “Torn obert de paraula. Si algú vol dir alguna cosa. Pues s’alça la sessió.”

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, essent les vint
hores i cinquanta minuts del dia al principi indicat, l'Alcalde-President declara
finalitzada la sessió, de tot el qual com a Secretària certifique.


