AJUNTAMENT DE BENIATJAR (VALÈNCIA)
C/ Sant Roc, 19 C.P. 46844 Telf. 96 235 81 50

Fax 96 235 80 75

C.I.F. P-4605600-H

ACTA DE SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT PLE
Nº 1/2012
LLOC
DATA
HORA
CARÀCTER DE LA SESSIÓ
Nº DE SESSIÓ / EXPEDIENT

Saló de Sessions de la Casa Consistorial
30 de març de 2012
11:15
ORDINÀRIA
1/2012 - Expedient 33/2012

ASISTENTES
Presidenta
Sra. Raquel Calatayud Bataller
Concejals assistents
Sra. Isabel Sampío Pons
Sra. Neus Calatayud Semper
Sr. Ramón Fuentes Pérez
Sra. Elisabet García Marzal
Sr. Francisco Giner Monzó
No assisteixen
Sr. Juan Luna Tormo
Secretària-Interventora Sra. Trinidad Gil Garrigues
Al lloc, data i hora esmentades, es reuneixen, sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa, els Sr. Concejals indicats, amb objecte de celebrar sessió de Ple per a la
qual han estat convocats en temps i forma reglamentaris.
Assisteix la Secretària-Interventora d’Administració Local adscrita al Servei
d’Assistència de l’Excma. Diputació Provincial de València, per a estendre acta de la
sessió i donar, durant la sessió, l’assessorament legal preceptiu.
Una volta declarada oberta la sessió per la Presidència, es passa a l’estudi i
acord dels assumptes consignats a l’Ordre del Dia, que s’esmenta tot seguit:
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE
DESEMBRE DE 2011 (NÚM. 12/2011)

DATA 23 DE

Vista l'acta de la sessió anterior celebrada per l'Ajuntament ple, de data 23
de desembre de 2011 (NÚM. 12/2011), i, trobada conforme, s'aprova per unanimitat.
2. APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL D'OBLIGACIONS (EXPT.
24/12)
Vist l'informe de Secretaria-Intervenció en què es posa de manifest l'existència
de determinats saldos deutors, resultants de la comptabilitat municipal, que afecten el
compte de la 413 que ofereix un saldo de 6.132,94 €, així com factures registrades en
2012 pertanyents a l'exercici 2011, per un import de 11.046,80 €.
Atés que es tracta de pagaments pressupostaris pel que segons allò que s'ha
preceptuat en l'Artº 60,2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, s'hauran de tramitar
els oportuns expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i imputar-se al
pressupost de l'exercici en què s'aproven els mateixos.
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Atesa l'existència d'un romanent de tresoreria per a despeses generals de
33.168,40 €, resultant de la liquidació de l'exercici 2011, aprovada per R.A núm.
18/2012, de data 29 de març del 2012 que possibilita la realització d'una modificació
de crèdits per concessió de crèdits extraordinaris o suplement de crèdits suficient per a
procedir a la seua aplicació al Pressupost corrent.
La corporació, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial d'obligacions, imputant-se els
mateixos al Pressupost de l'exercici corrent el qual es finançarà a càrrec del romanent
de tresoreria per a gastos generals, dels crèdits següents:
Els saldos pendents d'aplicació del compte 413 són els següents:
PART.
PRESUPU
ESTARIA
1.210
1.227.06
3.21
3.21

TERCERO
F. Cebriá S.L.U.
Vicente Palop LLin
Construcciones Alfredo Soler
Construcciones Alfredo Soler

TEXTO
F/2011/440 Reparación tubería fuente y muro
camino calvario
F/ 2011/366 PLAN INSTALACIONES
DEPORTIVAS Honorarios B.I. 2.495,78- IRPF
322,73= 2.173,05 €
F/ 2011/429 CXambio Bombas piscina
F/2011/421 Rampas acceso colegio público

SALDO
INICIAL
1.522,20
2.173,05
1.434,69
1.003,00
6.132,94

Així mateix, durant el present exercici 2012, s'han presentat en el Registre
d'entrada factures pertanyents a l'exercici 2011 que són les següents:
PART.
PRESUPU
ESTARIA
1.227.06
1.227.06
3.226
1.210

TERCERO
Francisco Boronat Tejada
Natividad Soler Ferri
TITANIC S.L.
Instalmon S.L.

TEXTO
Honorarios aparejador 2º semestre 2.011
Honorarios técnico 2º semestre
Actuaciones fiestas patronales
Trabajos electricidad farolas

SALDO
INICIAL
1.191,49
1.051,50
6.903,00
1.900,81
11.046,80

Segon. Informar del present acord a la intervenció, així com al servei
d’assessorament i assistència a municipis de la Diputació de València.
3. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER CONCESSIÓ DE
CRÈDITS EXTRAORDINARIS I/O SUPLEMENT DE CRÈDITS NÚM. 2/2012 (EXPT.
25/12)
Vist l'expedient instruït per a la modificació del pressupost vigent, per mitjà de la
concessió de crèdits extraordinaris i/o suplements de crèdit.
Atesa l'exigència d'efectuar en l'actualitat, despeses específiques i determinats,
sense possibilitat de demorar-los a l'exercici següent sense perjudici per als interessos
corporatius i no existint en el Pressupost vigent crèdits adequats i suficients per a
atendre'ls; es considera necessari procedir a la concessió de crèdits extraordinaris en
el Pressupost vigent.
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Atés que de la liquidació del Pressupost de 2011, es deriva l'existència de
romanent de tresoreria per a despeses generals suficient per a atendre part de la
necessitat de finançament de les modificacions pressupostàries precises.
La corporació, per unanimitat, aprova el següent ACORD:
Primer. Aprovar inicialment l'expedient de Modificació de Crèdits, per
concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, que es finançarà a càrrec
dels recursos que a continuació es detallen:
CRÉDITOS MODIFICADOS
Modalidad
Partida
Denominación
Suplemento
Infraestructura y bienes
1.210
de crédito
naturales.
Suplemento
Trabajos realizados otras
1.227.06
de crédito
empresas conv. técnicos
Suplemento
Reparación mantenimiento
3.21
de crédito
conservación
Suplemento
Aportación municipal PPOS
3.63200
de crédito
2011. Rehabilitación Piscina
Crédito
1.140 Otro Personal.
extraordinario
Suplemento
3.226 Gastos diversos fiestas
de crédito
TOTAL EUROS

Importe

Partida

FINANCIACIÓN
Concepto

Importe

3.423,01 870.00 Remanente de Tesorería

3.423,01

4.330,45 870.00 Remanente de Tesorería

4.330,45

2.437,69 870.00 Remanente de Tesorería

2.437,69

1.656,00 870.00 Remanente de Tesorería

1.656,00

1.200,00 870.00 Remanente de Tesorería

1.200,00

6.903,00 870.00 Remanente de Tesorería

6.903,00

19.950,15

TOTAL EUROS 19.950,15

Segon. Sotmetre l'expedient a exposició pública per un termini de quinze dies
hàbils, per mitjà d'inserció d'anuncis en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i publicació
en el Butlletí Oficial de la província a l'efecte de reclamacions.
Tercer. En el cas que no es formulen reclamacions, l'expedient quedarà
definitivament aprovat sense necessitat d’un nou acord exprés.
Quart. Remetre una còpia del present acord a la Delegació d'Hisenda i a la
Direcció General d'Interior de la Conselleria de Presidència de la Generalitat
Valenciana.
4. APROVACIÓ INFORME D'AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA A LA VISTA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
GENERAL PER A L'ANY 2011 (EXPTE. 26/2012)
Per Secretaria es dóna compte de l'informe d'avaluació del compliment d'estabilitat
pressupostària a la vista de la liquidació del pressupost general per a 2011, del tenor
següent:

“de conformitat amb el que preveu l'art. 16 del R.D. 1463/2007 de 2 de novembre, pel que
s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària,
examinada la liquidació del Pressupost General de l'exercici 2011, s'emet el següent
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INFORME
LEGISLACIÓ APLICABLE
a)
b)
c)
d)
e)

R.D.L. 2/2007, de desembre, pel que s'aprova el text Refós de la Llei General
d'Estabilitat Pressupostària,
R.D. 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s'aprova el reglament de desplegament
de la Llei 18/2001 de 12 de desembre general d'estabilitat pressupostària, reformada
per la llei 15/2006 de 26 de maig, en la seua aplicació a les entitats locals.
R.D.L. 2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes locals, en relació al Principi d' Estabilitat Pressupostària (artº 54.7 i 146.1)
Manual de càlcul del Dèficit en comptabilitat Nacional adaptat a les corporacions
locals, publicat per la IGAE, Ministeri d'economia i hisenda.
Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el deute Públic, publicada per Eurostat.

1. ANTECEDENTS:
a)

Dades que es desprenen de la liquidació:

CAPÍTULOS DE
INGRESOS

PREVISIÓN
INICIAL

DERECHOS
RECONOCIDOS

RECAUDACIÓN
CORRIENTE

RECAUDACIÓN
CERRADOS

CAP 1

76.223,00

80.996,97

75.593,16

4.352,68

CAP 2

700,00

1.381,59

1.381,59

1.053,98

CAP 3

19.965,00

23.433,06

22.733,99

1.622,93

CAP 4

42.423,00

98.892,97

56.493,20

30.689,12

CAP 5

2.450,00

5.073,00

4.173,00

900,00

CAP 7

31.461,00

180.495,59

24.999,99

78.026,55

INGRESOS
TRIBUTARIOS

96.888,00

105.811,62

99.708,74

7.029,59

OPERACIONES
CORRIENTES

141.761,00

209.777,59

160.374,94

38.618,71

OPERACIONES NO
FINANC.

173.222,00

390.273,18

185.374,93

116.645,26

OPERACIONES DE
CAPITAL

31.461,00

180.495,59

24.999,99

78.026,55

173.222,00

390.273,18

185.374,93

116.645,26

TOTAL OPERACIONES

CAPÍTULOS GASTOS

PREVISIÓN INICIAL

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

PAGOS REALIZADOS

CAP 1

35.315,00

78.725,76

76.005,53

CAP 2

89.208,00

106.807,37

86.716,09

CAP 3

878,00

990,70

991,30

CAP 4

7.100

1.326,73

1.326,73

CAP 6

33.117

142.399,30

31.455,32

CAP 9

7.604,00

7.233,02

7.233,02

OPERACIONES
CORRIENTES

132.501,00

187.850,56

165.039,65

TOTAL GASTOS NO
FINANCIEROS(I a VII)

165.618,00

330.248,98

196.494,97

40.721,00

149.632,32

38.688,34

173.222,00

337.482,88

203.727,99

OPERACIONES DE
CAPITAL
TOTAL OPERACIONES
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2. AJUSTOS REALITZATS
Es detalla a continuació els càlculs i ajustos realitzats sobre la base dels estats de
despeses i ingressos del pressupost liquidat, en termes de comptabilitat Nacional, segons el
Sistema Europeu De Comptes Nacionals i regionals, i de conformitat amb el que estableix el
Manual del càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals,
publicat per l'IGAE, Ministeri d'Economia i hisenda, per a determinar el compliment de
l'objectiu d'estabilitat de la pròpia entitat Local i dels seus organismes i entitats dependents
A) INGRESSOS: Ajustos a realitzar
Capítols 1, 2 i 3 de l'Estat d'Ingressos.
AJUST: S'aplicarà el criteri de caixa, ingressos recaptats durant l'exercici,
d'exercicis corrents i tancats.
Capítol 4 i 7 d'Ingressos:
AJUST: Participació en ingressos de l'Estat.
En comptabilitat nacional, els pagaments mensuals a compte dels impostos cedits i
dels Fons Complementari de Finançament es registren en el període en què es paguen, i la
liquidació definitiva resultant, en el moment en què es determina la seua quantia i se satisfà.
AJUST: Operacions entre Ens del grup o amb altres administracions.
L'import de les transferències rebudes per la corporació Local d'unitats externes
coincideix amb l'import que figura en el Pressupost de Despeses de la unitat que dóna la
transferència. Per tant no procedeix realitzar cap ajust.
Capítol 5.
Els interessos es registren segons el criteri del merite. En aquest cas l'Ajuntament no
ha percebut ni té pendent de percebre ingressos d'esta naturalesa
B) GASTOS
Ajustos a realitzar
Capítol 3 de l'estat de despeses.
AJUST: Els interessos es registren segons el criteri del merite. En este cas l'Ajuntament
no té concertat cap operació de crèdit per tant no cal realitzar cap ajust.
ALTRES AJUSTOS: Anualment, es computarà l'increment en el saldo del compte 413
“Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost” que arreplega les obligacions
derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts, per als que no s'ha produït la seua
aplicació a pressupost sent procedent la mateixa.
Des del punt de vista de la comptabilitat nacional, el gasto meritat en l'exercici n ha de
considerar-se; en comptabilitat pressupostària, al no haver-se dictat l'acte administratiu pel que
es reconeix l'obligació, el dit gasto no serà aplicat pressupostàriament fins a l'exercici n+1. En
conseqüència, l'any n caldrà realitzar un ajust de major dèficit. L'any següent, quan el dit gasto
s'impute a pressupost, es practicarà un ajust en sentit invers, disminuint el dèficit en
comptabilitat nacional amb relació al dèficit pressupostari.
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3. CÀLCUL DE LA CAPACITAT/NECESSITAT FINANÇAMENT DERIVAT
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT PER Al 2011

DE

LA

ENTITAT: AJUNTAMENT
A) DADES DE PARTIDA:Segons s'aprecia en el quadre següent, la diferència entre els imports
liquidats en els capítols 1 a 7 dels estats d'ingressos i els capítols 1 a 7 de l'estat de despeses,
sense realitzar cap ajust, és de 52.790,03 €.
Antes de ajustes

Derechos reconocidos
Netos

Obligaciones
Reconocidas Netas

Capítulo 1

80.996,97

78.725,76

Capítulo 2

1.381,59

106.807,37

Capítulo 3

23.433,06

990,70

Capítulo 4

98.892,97

1.326,73

Capítulo 5

5.073,00

----

Capítulo 6

---------

142.399,30

Capítulo 7

180.495,59

------

Capítulo 9

7.233,02
390.273,18

337.482,88

Capacitat de financiació ABANS d’ajustos: 52.790,03 €
B) AJUSTOS A REALITZAR AL PRESSUPOST D’ INGRESSOS
B.1. Capítols 1, 2 i 3 de l’Estat d’ Ingressos:
d) = b + c
e) = d – a

Capítulos

a) Derechos
reconocidos

Recaudación
b) Ejercicio
corriente

c) Ejercicios
cerrados

d) Total
recaudación

e) Ajuste

1

80.996,97

75.593,16

4.352,68

79.945,84

-1.042,13

2

1.381,59

1.381,59

1.053,98

2.435,57

1.053,98

3

23.433,06

22.733,99

1.622,93

24.356,92

923,86

B.2. Capítol 4 de l’Estat d’ Ingressos:
B.2.1. Participació en ingressos de l’Estat

Partida
420.00

Descripción
P.I.E.

a) Derechos
reconocidos

b) Recaudación

40.316,93

Acta Sessió Ordinària Ple 1/2012 (30/03/2012) VALENCIÀ

40.316,93

c) Ajuste
---------------

6

AJUNTAMENT DE BENIATJAR (VALÈNCIA)
C/ Sant Roc, 19 C.P. 46844 Telf. 96 235 81 50

Fax 96 235 80 75

C.I.F. P-4605600-H

c) = b - a
INGRESSOS NO FINANCERS AJUSTATS:
a) Derechos
reconocidos
a 31.12.11

Capítulos

b) Ajustes
positivos

c) Ajustes
negativos
-1.042,13

d) Total
Ingresos no
financieros

Cap. 1

80.996,97

Cap. 2

1.381,59

1.053,98

2.435,57

Cap. 3

23.433,06

923,86

24.356,92

Cap. 4

98.892,97

98.892,97

Cap. 5

5.073,00

5.073,00

Cap. 6

--------

Cap. 7

180.495,59

Total

390.273,18

---------

---------

79.954,84

----------180.495,59

1.977,84

-1.042,13

391.208,89

C) AJUSTOS A REALITZAR AL PRESSUPOST DE DESPESES:
Capítol 3 de l'estat de despeses.

Els interessos es registren segons el criteri del devengament. Per tant, hem de llevar la part
d'interessos que pagant-se l'any 2011 es devenguen en 2010, i hauríem d'afegir els interessos
que es pagaran l'any 2012, però que s'han meritat l'any 2011.

Cap.3

a) Obligaciones
b) intereses devengados ejercicio
c) intereses devengados ejercicio 2011
reconocidas
2010 pagados en ejercicio 2011
pagados en ejercicio 2012
d) Ajuste
990,70
95,46
78,68
973,92

d) = (- b + c)

El saldo del compte 413

Saldo

a)

Gastos pendientes de imputar a
presupuesto

31.12.2010

b)

31.12.2011

6.132,94

5.435,59

c) Ajuste

697,35

c) = ( b-a)
TOTAL DESPESES NO FINANCERES AJUSTADES:

Capítulos

a) Obligaciones
reconocidas a

b) Ajustes
positivos

c) Ajustes negativos

d) Total gastos no
financieros

Cap.1

78.725,76

78.725,76

Cap.2

106.807,37

106.807,37
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Cap.3

990,70

Cap.4

1.326,73

1.326,73

Cap.5

--------

--------

Cap.6

142.399,30

142.399,30

Cap.7

-----------

-----------

Cap.9

7.233,02

413
Total

337.482,88

78,68

Fax 96 235 80 75

95,46

973,92

7.233,02
697,35

697,35

697,35

338.163,45

Els ajustos positius generen més necessitat de finançament i els negatius més
capacitat de finançament.
D) CÀLCUL DE LA CAPACITAT/NECESSITAT FINANÇAMENT DERIVAT DEL
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT PER Al 2011 DESPRÉS D'APLICAR ELS AJUSTOS
A LES DADES QUE S'EXTRAUEN DE LA LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI:
Segons s'aprecia al quadre següent, la diferència entre els imports pressupostats en els
capítols 1 a 7 dels estats d'ingressos i els capítols 1 a 7 de l'estat de gastos, una vegada
aplicats els ajustos descrits, és de 53.045,44 €.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2011

IMPORTES

a) TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS

391.208,89

b) TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS

338.163,45

c) CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

53.045,44

c=a-b

53.045,44

CONCLUSIONS
En conseqüència, el resultat és positiu, determinant la capacitat de finançament, per la
qual cosa el pressupost liquidat compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària.
En estos termes s'emet aquest informe, no obstant això, la corporació, amb el seu
superior criteri, acordarà el que estime procedent.”

La corporació es dóna per assabentada i l’ aprova en tots els seus termes.
5. CONEIXEMENT DE L'INFORME TRIMESTRAL DE LA SECRETÀRIAINTERVENTORA SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE
LES OBLIGACIONS D'AQUESTA ENTITAT LOCAL (EXPT. 26/2012)
Vist l'informe trimestral de la secretària-interventora, emés el dia data 26 de
març del 2012 de conformitat amb el que disposa l'article Quart, apartat tres, de la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei per al pagament de les
obligacions d'esta entitat local, a què s'incorpora la relació efectuada per la Intervenció
municipal a què fa referència l'article quint, apartat quatre de la mencionada Llei, del
següent tenor literal:
Acta Sessió Ordinària Ple 1/2012 (30/03/2012) VALENCIÀ

8

AJUNTAMENT DE BENIATJAR (VALÈNCIA)
C/ Sant Roc, 19 C.P. 46844 Telf. 96 235 81 50

Fax 96 235 80 75

C.I.F. P-4605600-H

“En exercici de la funció d'intervenció que em correspon i d'acord amb el que
disposa l'article Quart, apartat tres, de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials,
INFORME:
Primer. Que, a aquesta data, les obligacions pendents de pagament en què
l'Ajuntament està incomplint el termini de 40 dies naturals per al pagament efectiu de
les mateixes establert en l'article 200 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Públic, d'acord amb la Disposició transitòria octava de la Llei
15/2010, de 5 de juliol, són les següents:
a) Nombre d'obligacions que s'estiga incomplint el termini: 28
b) Quantia global de les obligacions pendents en què s'estiga incomplint el termini:
123.881,93 €.
En document annex a aquest informe es relacionen les factures incloses, la gestió de
la despesa realitzada respecte a les mateixes, i els efectes econòmics de la morositat
produïda.
Segon. Que el present informe, junt amb la documentació annexa al mateix,
s'haurà de sotmetre al coneixement i, si és el cas, debat pel Ple de l'Ajuntament en la
pròxima sessió que celebre.
Tercer. Que, sense perjudici de la seua presentació i debat en el Ple, haurà de
remetre's en tot cas còpia d’aquest informe a la Direcció General de Pressupostos i
Despeses de la Generalitat Valenciana i a la Delegació del Ministeri d'Economia i
Hisenda, perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns.
El que informe a l'Alcaldia de l'Ajuntament perquè en prengueu coneixement i als
efectes oportuns”.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Prendre coneixement de l'informe trimestral de la secretàriainterventora i de la relació incorporada al mateix.
Segon. Que es publique en el termini màxim de 15 dies hàbils, comptats des
de la data del present acord, el següent informe agregat de la relació de factures i
documents sobre els quals s'ha pres coneixement, agrupats segons el seu estat de
tramitació:
Estat de tramitació
Conformada sense crèdit

Número de
documents
d’obligacions
28

factures o Import
justificatius Euros

Acta Sessió Ordinària Ple 1/2012 (30/03/2012) VALENCIÀ

123.881,93 €

9

AJUNTAMENT DE BENIATJAR (VALÈNCIA)
C/ Sant Roc, 19 C.P. 46844 Telf. 96 235 81 50

Fax 96 235 80 75

C.I.F. P-4605600-H

6. APROVACIÓ ESTUDI JUSTIFICATIU AIGUA POTABLE (EXPT. 28/2012).
ple.

La corporació acorda deixar-ho sobre la taula per a ser debatut en un pròxim

7. APROVACIÓ MODEL DE CONVENI PER A LA INCORPORACIÓ DE
L'AJUNTAMENT A LA SEU ELECTRÒNICA (EXPT. 39/2012)
Vist l'anunci de l'Excma. Diputació Provincial de València, aprovat pel Ple en
sessió ordinària celebrada el 20 de desembre del 2012, publicat en el Butlletí Oficial de
la província núm. 12, de 14 de gener del 2012, sobre creació de la seu electrònica de
la Diputació i aprovació del model de conveni per a la incorporació dels ajuntament a la
dita seu electrònica compartida.
La corporació per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar el Conveni de Col·laboració remés per la Diputació de
València per a la incorporació de l'Ajuntament a la seu electrònica compartida de la
Diputació Provincial de València, corresponent a l'Alcaldia la firma de tots els
documents que siguen precisos en l'execució del present acord
Segon. Traslladar aquest acord a la Diputació Provincial de València perquè
en prengueu coneixement i efectes oportuns.
8. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA D'ÚS DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
(EXPT. 30/2012)
Vista l'Ordenança aprovada pel Ple de l'Ajuntament per a l'ús de l'Administració
Electrònica, publicada definitivament en el B.O.P. núm. 34, del dia 10 de febrer de
2011, en l'art 8 del qual es regula la seu electrònica, l’adreça web de la qual és
www.beniatjar.es.
La corporació, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Modificar l'art. 8 de l'Ordenança per a l'ús de l'Administració Electrònica,
publicada definitivament en el B.O.P. núm. 34, de data 10 de febrer del 2011, on diu
“www.beniatjar.es” ha de dir “www.beniatjar.sededival.es”.
Segon. Publicar l’esmentada modificació en el Butlletí Oficial de la província.
9. APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA AMBULANT
(EXPT. 32/2012)
Donat compte per la Sra. Alcaldessa de la proposta d'Ordenança Fiscal per a la
Taxa per Venda Ambulant fora d'establiment comercial permanent, que es transcriu
literalment a continuació:

“Article 1. L'objecte de la present Ordenança és la regulació de les vendes efectuades al detall

fora d'establiments comercials permanent i que es realitzen en la via pública, circumscrit a la
venda ambulant en el mercat ambulant setmanal que es ve celebrant els dissabtes al matí en el
carrer del Mestre Santiago Ballester.
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L'establiment de la present Ordenança tindrà el seu fonament en la legislació següent:
f)

Llei 8/1986, de 29 de desembre, d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials,
i les modificacions de la dita Llei introduïdes per la Llei 12/2009, de 23 de
desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i
d'Organització de la Generalitat DOCV núm. 6175.
g) Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el
seu exercici.
h) Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel que es regula l'exercici de la venda
ambulant o no sedentària.
i) Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
j) Decret de 17 de juny de 1955 pel que s'aprova el Reglament de Serveis de les
corporacions locals
k) Llei 1/2010, d'1 de març, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació
del Comerç Detallista, i el Reial Decret 1010/1985, de 5 de juny, pel que es regula
l'exercici de determinades modalitats de venda fora d'un establiment comercial
permanent.
l) Llei 3/2011, de la Generalitat Valenciana, de Comerç de la Comunitat Valenciana.
Article 2. En allò que no contempla la present Ordenança caldrà ajustar-se al que disposa el
Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel que es regula l'exercici de la venda ambulant o no
sedentària, i en la Llei 3/2011, de la Generalitat Valenciana, de Comercia de la Comunitat
Valenciana.
Article 3. L'Ajuntament autoritza l'exercici de la venda ambulant en el terme municipal un
màxim d'un dia a la setmana, quedant fixat els dissabtes, en horari de 9:00 a 14:00 hores.
Article 4. Els venedors ambulants de matèries peribles (fruita i botiga de verdures, peix,
saladures i talls de fred, congelats, etc.) i aquells que, per comoditat de població, siguen
necessaris, podran continuar venent en els dies de costum o els nous que es pogueren establir,
segons acords de Ple de 16 de juny del 2011 i de 29 de setembre del 2011.
Article 5. Per a l'atorgament dels permisos de venda ambulant per part de la corporació
Municipal, els comerciants hauran de complir els requisits següents:
b) Satisfer els tributs i arbitris que assenyale l'Ajuntament de Beniatjar.
c) En el cas de tractar-se d'estrangers hauran de complir les condicions de permís de
residència, treball i la resta d'assenyalats per la legislació vigent.
d) Estar donats d'alta en el Règim de la Seguretat Social.
Article 6. L'autorització municipal concedida per l'Ajuntament als sol·licitants que complisquen
els requisits de l'article anterior, tindran caràcter discrecional i per consegüent podrà ser
revocada per l'Ajuntament quan ho considere convenient, en atenció a les circumstàncies que
ho van motivar, sense que això d'origen a indemnització o compensació.
La llicència municipal haurà de ser portada pel venedor i exhibida en qualsevol moment a
requeriment dels Agents de l'Autoritat o funcionaris municipals.
Article 7. L'autorització municipal per a l'exercici de la venda ambulant tindrà les següents
característiques:
a) Ser personal i intransferible.
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b) El seu període de vigència serà determinat en cada cas per l'Ajuntament.
c) El permís contindrà les circumstàncies personals del venedor el seu D.N.I. i
domicili, àmbit del territori en què podrà exercir la venda ambulant, sense que puga
realitzar-se en un altre diferent, les mesures en relació a la data i hora de venda
així com els productes autoritzats.
Article 8. L'activitat de venda ambulant haurà de realitzar-se en el lloc o instal·lació autoritzada
i desmuntable i exclusivament en les zones recollides en l'article 1 d'esta Ordenança, no podent
romandre en les zones de venda ambulant els vehicles dels venedors, llevat que siguen
utilitzats com a llocs ambulants, i en aquest cas seran computats a l'hora d'establir la taxa.
Article 9. Serà objecte de l'exempció l'exercici de la venda ambulant, queda determinat el seu
fet imposable per la utilització de la via pública per als dits fins, devent l'Ajuntament assenyalar
prèviament la ubicació i mesures del lloc, a l'efecte de cobrament de la taxa corresponent.
Article 10. La taxa a aplicar per la venda ambulant serà la següent: 3,00 € per lloc i dia.
Article 11. Les quotes seran exigibles amb caràcter trimestral i s'abonaren:
a)

En el cas de llocs que s'establisquen de dilluns a divendres, en les oficines
municipals, en el moment de ser retirada la corresponent autorització.

b)

En el cas de llocs que s'establisquen en dissabte, en el lloc de mercat, als
agents o funcionaris municipals que s'establisquen per la corporació, que
entregarà la corresponent autorització.

Article 12. La inspecció es durà a terme a través dels Serveis Tècnics, vetllant per l'exacte
compliment de les presents normes per part dels venedors ambulants.
Els autoritzats a l'exercici de la venda ambulant, en qualsevol de les seues modalitats hauran
de deixar nets de residus i deixalles els seus respectius posats al final de cada jornada.
Articule 13. L'incompliment per part dels venedors de les Disposicions d'esta Ordenança,
podrà ser sancionat per l'Ajuntament de Beniatjar amb una multa de 30 € i el decomís de la
mercaderia.
Article 14. La present Ordenança entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Butlletí
Oficial de la província de València, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació.”

La corporació, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar la proposta d'ordenança anteriorment relacionada.
Segon. Inserir anunci provisional en BOP de la província de València, quedant
l'ordenança definitivament aprovada si no es produïren reclamacions.
10. MOCIÓ DE LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES
SOBRE LA VIOLÈNCIA DE GENERE 2012
Donat compte per la Sra. Alcaldessa de la moció contra la violència de gènere
proposada per la Federació Valenciana de Municipis i províncies, que es transcriu
literalment a continuació:
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Una vegada més, l'execrable flagel de la violència de gènere, ha mostrat el seu rostre
més despietat en la nostra pròpia Comunitat Autònoma, els nous episodis violents exercits
sobre dones a les mans, presumptament de la seua parella i dels seus descendents fa
escasses dates, motiven l'adopció d'esta moció en contra de la violència de gènere en
qualsevol de les seues manifestacions.
A pesar que, l'Assemblea General de les nacions Unides, va proclamar el dia 25 de
novembre, com “Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona”, com a
resposta al greu problema que suposa la violència exercida de forma sistemàtica contra les
dones, i que desgraciadament s'ha convertit en una alifac en tots els països, dels que Espanya,
i en concret, la nostra Comunitat Valenciana no ha aconseguit ser una excepció.
I que el Parlament Espanyol, va aprovar per unanimitat la Llei Orgànica 1/2004, de 28
de desembre de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, sent el seu
objectiu final l'eradicació progressiva d'esta ignomínia social que patim de forma inexorable.
A pesar també i és innegable que en els últims anys s'han aconseguit importants
avanços legislatius i socials, continuen sent necessàries polítiques i compromisos que
aconseguisquen l'eradicació d’aquest ultratge a la dignitat humana.
Els poders públics tenen, d'acord amb el que disposa l'article 9.2 de la Constitució,
l'obligació d'adoptar mesures d'acció positiva per a fer reals i efectives dites dretes, removent
els obstacles que impedeixen o dificulten la seua plenitud.
En aquest sentit, i particularment els ajuntaments, com a Administració més pròxima als
ciutadans, no poden ser aliens als fenòmens recents de la violència de gènere ocorreguts en la
nostra Comunitat, i per això, proposem que els ajuntaments, dins del seu àmbit de
competències, demostren una vegada més, la voluntat política i el compromís amb el
desplegament i execució de plans integrals i programes contra la violència de gènere.
Entenem que la lluita contra la violència de gènere no pot realitzar-se amb mesures
parcials, sinó que al contrari s'han d'establir programes integrals que incorporen les múltiples
respostes dirigides a tot el procés, a la prevenció per a evitar la violència, a la protecció de les
víctimes, i al seu suport una vegada s'ha produït el fet violent.
Per tot allò que s'ha exposat, es proposa al Ple l'adopció dels ACORDS següents:
PRIMER. Manifestar el més absolut rebuig dels actes de violència de gènere en
qualsevol de les seues manifestacions.
SEGON. Recolzar de forma incondicional a les víctimes dels dits actes, a través
d'instruments tant preventius com d'assistència i atenció a les mateixes.
TERCER. Realitzar i promoure campanyes informatives dirigides a la sensibilització i
presa de consciència per part de la societat d'esta deplorable situació,
incidint especialment en els col·lectius més vulnerables.
QUART.

Sol·licitar al Govern Valencià que continue impulsant totes les
mesures necessàries per a eradicar esta xacra social.

CINQUÉ.

Sol·licitar al Govern d'Espanya que fomente una educació en valors,
basada en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i de la igualtat
entre dones i homes, com a base fonamental per a evitar la violència
domèstica.”
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La corporació, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar en tots els seus termes la moció anteriorment relacionada.
11.- MOCIÓ D'AVA-ASAJA PERQUÈ ELS AJUNTAMENTS I CORTS IMPULSEN
REBAIXES FISCALS PER LES PERDUDES DE LES GELADES
Donat compte per la Sra. alcaldessa de la Moció perquè els ajuntaments
impulsen rebaixes fiscals per les pèrdues per les últimes gelades, proposta per
l'associació d'agricultors AVA-ASAJA, que es transcriu a continuació literalment:

“Al ple de l'ajuntament:
El sector agropecuari valencià va patir durant els mesos de desembre del 2010 i gener
del 2011 unes gelades que van tindre conseqüències dramàtiques per a les seues rendes.
El descens intens i prolongat de les temperatures ha tornat a repetir-se enguany i
durant els últims quinze dies el fred ha assotat a la major part del territori valencià causant
efectes igualment devastadors sobre l'agricultura valenciana. Estes últimes gelades, inclús a
falta d'una valoració més precisa, van a traduir-se amb tota seguretat en pèrdues milionàries
per als agricultors i ramaders. Cítrics i hortalisses, principalment, però també fruiters d'estiu i
ametlers figuren entre les produccions més afectades per
Estes últimes gelades, les quals també han passat una onerosa factura al sector ramader
en la mesura que s'ha vist obligat a afrontar un substancial increment de despeses pel
Necessari augment de l'ús de la calefacció.
No obstant això, estos desafortunats episodis climàtics no són l'única situació adversa
a què vénen fent front nostres agricultors i ramaders. Com bé Sabran tots vostés, ja que es
tracta d'una realitat que viuen tots els dies en els seus pobles, els
Preus dels productes agraris no cobreixen ni tan sols els costos de producció en la immensa
majoria dels casos, tal com reconeix el propi Ministeri d'Agricultura. Els efectes de tot això
resulten cada vegada més visibles en el número creixent de camps abandonats. Tant és així,
que la Comunitat Valenciana va tindre l'any passat el dubtós honor de convertir-se en la regió
espanyola amb més superfície agrària abandonada: un total de 13.140 hectàrees, la qual cosa
dóna lloc a un balanç en estos moments de més de 130.000 hectàrees que han deixat de
cultivar-se.
No cal dir que en tals circumstàncies els professionals del medi rural es troben ara com
ara en una situació límit. Entenem que és una responsabilitat compartida per tots afavorir la
posada en marxa de tots aquells instruments que contribuïsquen al manteniment d'una activitat
que, sens dubte, constitueix la pedra angular sobre la qual se sustenta l'economia i la realitat
sociocultural de tots els nostres pobles.
Per tot això, sol·licitem als membres del ple de l'ajuntament que aproven la següent
moció i que traslladen a les peticions contingudes en la mateixa als ministeris d'Economia,
Hisenda i Agricultura:
1. Aplicació del mòdul zero en la declaració del IRPF a tots aquells agricultors i ramaders que
han patit l'afonament dels seus preus o els efectes de les condicions adverses derivades del
clima durant l'any 2011.
2. Exempció de l'Impost de Béns Immobles (IBI) rústic per a tots aquells termes municipals de
la Comunitat Valenciana on s'hagen registrat gelades d'importància en els anys 2011 i 2012.
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3. Sol·licitar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient la posada en marxa de crèdits
bonificats per a tots els agricultors i ramaders que s'hagen vist afectats per esta conjuntura
adversa.”

La corporació, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar en tots els seus termes la moció anteriorment relacionada.
12. PROPOSTES URGENTS
D'acord amb el que disposa l’art. 91.4 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, a continuació la presidenta va
preguntar si algun grup polític desitjava sotmetre a la consideració del Ple, per raons
d'urgència, algun assumpte no comprés en l'orde del dia que acompanyava a la
convocatòria i que no tinga cabuda en el punt de precs, preguntes i mocions de
control, es van presentar les següents:
12.1. Donar compte de la relació certificada de les obligacions pendents de
pagament , segons Reial Decret- Llei 4/2012 de 24 de febrer.
Vist que el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen
obligacions d'informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de
finançament per al pagament dels proveïdors de les entitats locals estableix en
l'article 3 l'obligació d'esta Intervenció d'emetre, amb anterioritat al 15 de març, una
relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament que reunisquen
els requisits establerts en l'article 2.
Atés que el dia 13 de març del 2012 es va remetre a l'Oficina Virtual per a
la Coordinació financera amb les entitats locals una relació certificada de les
obligacions pendents de pagament següents:
Nº Factures

Proveïdor

1315
000023
000025
000029
00002916/11
JUN 11/20
2011/C/000133
2011/C/000231
26
30
37
38
40
PAP1
PAP2

Carpinteria metálica Joaquín Boluda
Juan Bautista Solís Paredes
Juan Bautista Solís Paredes
Juan Bautista Solís Paredes
Natividad Soler Ferri
Asfaltos Guerola
Bankia (Construcciones Francés)
Bankia (Construcciones Francés)
Construcciones Alfredo Soler
Construcciones Alfredo Soler
Construcciones Alfredo Soler
Construcciones Alfredo Soler
Construcciones Alfredo Soler
Multiriego C.B.
Multiriego C.B.

Import Total
1.749,94
2.676,28
1.530,39
1.530,39
690,10
15.000,00
33.117,00
15.464,17
944,00
1.003,00
1.705,10
1.434,69
503,35
14.535,84
16.642,45

Atés que la majoria d'estes factures corresponen a subvencions concedides
per la Diputació Provincial de València en l'exercici 2011.
La corporació, per unanimitat, acorda:
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Primer. Prendre coneixement de la relació certificada detallada.
Segon. No aprovar un Pla d'Ajust
12.2. Aprovació de la proporsta sobre la realització de modificacions en el servei
de transport de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d´Albaida, prestat per
Autobusos “L'Amistat”S.A., en el marc de la concessió CVV-214.
Vista la proposta sobre la realització de modificacions en el servei de transport
de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, prestat per Autobusos l'Amistat,
SA en el marc de la concessió CVV-214, que diu així:

“Considerant l'actual configuració del servei prestat per Autobusos l'Amistat SA , en el marc de
la concessió (CVV-214).
Considerant que la comarca de la Vall d'Albaida , una vegada realitzats les anàlisis
territorials i d'oferta de transport regular existents en el seu moment, es va detectar la
necessitat establir ajudes a l'explotació en els trams i línies de transport regular de viatgers per
carretera d'ús general següents:
•
•
•
•

Castelló de Cugat- Ontinyent
La Pobla del Duc- Ontinyent
Otos- estació Pobla del Duc
La Pobla del Duc –Benicolet.

Considerant que els diferents municipis usuaris d'estes línies han contribuït per mitjà
del servei comarcal de transports a realitzar aportacions econòmiques anuals per esta finalitat i
considerant la necessitat millorar l'actual servei i al mateix temps optimitzar-lo econòmicament,
es pretén aconseguir els següents objectius:
PRIMER.- Aconseguir una adequació i modificació de les línies que actualment es presten en el
marc de la concessió atorgada a esta companyia per la Conselleria de Transports a la realitat
dels diferents municipis, tenint en compte els desplaçaments fonamentalment als Centres de
Salut i adoptant-los als horaris dels diferents Col·legis.
SEGON.- Plantejar i sol·licitar tant a la Conselleria de Transport com a la d'Educació, la
compatibilitat del transport de viatgers i d'escolars per al pròxim curs 2012/2013.
TERCER.- Contribuir, amb les anteriors propostes i altres que es pogueren plantejar, que el
servei no siga deficitari i per tant que no haguera aportació per part dels ajuntaments.
Per tot açò, es proposa al Ple de l'Ajuntament la següent proposta d'acord:
Amb la intenció de millorar el servei de transports en la Vall d'Albaida i pel que fa a la concessió
CVV-214 explotada per “Autobusos l'Amistat” i contribuir que el servei no siga deficitari,
l'Ajuntament de Terrateig sol·licita de la Conselleria de Transports i de la Conselleria
d'Educació, en les seues competències respectives:
PRIMER.- Una adequació i modificació de les línies que actualment es presten en el
marc de la concessió atorgada a esta companyia per la Conselleria de Transports , a la realitat
dels diferents municipis on es presta el servei, tenint en compte els desplaçaments
fonamentalment als Centres de Salut, adaptant-los als horaris dels diferents col·legis.
SEGON.- Sol·licitar tant a la Conselleria de Transports com a la d'Educació, que ens
permeta compatibilitzar el transport escolar amb altres usuaris viatgers per al pròxim curs 20122013.
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TERCER.- L'Ajuntament de Beniatjar, proposa igualment , en atenció a les seues
particularitats el següent:
- Que aquesta modificació no supose cap cost per a l'Ajuntament.
QUART.- Traslladar d'este acord a la Conselleria de Transports, a la Conselleria
d'Educació i a la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida , perquè en prengueu
coneixement i als efectes oportuns.
QUINT.- Facultar l'alcaldessa presidenta per a la realització de les accions i firma dels
documents necessaris per a dur a terme aquest acord.”

No se susciten objeccions o oposicions a l'acord proposat, per la qual cosa es
considera aprovat per unanimitat de tots els membres de l'Ajuntament presents.
12.3. Aprovació moció de La Unió de Llauradors i Ramaders sobre les pèrdues
per les darreresgelades.
Donat compte per la Sra. alcaldessa de la Moció perquè els ajuntaments
impulsen rebaixes fiscals per les pèrdues per les últimes gelades, proposta per
l'associació d'agricultors AVA-ASAJA, que es transcriu a continuació literalment:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El sector agrari valencià ha patit les greus conseqüències de l'onada de fred que ha
travessat les nostres comarques durant la primera quinzena de febrer de 2012.
Aquest descens intens i perllongat de les temperatures ha provocat nombroses pèrdues
de produccions i afeccions a l’arbrat que es traduiran en una evident disminució dels ingressos,
i per tant, de la renda dels llauradors afectats.
A la valoració provisional que ha realitzat Agroseguro, les pèrdues ascendeixen a uns
53 milions. A esta estimació de pèrdues cal sumar-li les d'aquelles parcel·les que a dates de
realització de l'informe no havien enviat el seu corresponent part de sinistre i sobretot, les
pèrdues d'aquelles explotacions que no disposaven d’assegurança agrària i també, en el sector
ramader, per l’augment dels costos per la compra de pinso i increment del consum de
calefacció.
Davant d’estos fets dolorosos per als llauradors als que cal sumar les gelades de l'any
passat, els baixos preus que estan percebent per la venda dels seus productes, el continuat
increment dels costos de producció, com és el cas del gasoil o l'electricitat, o la paralització del
mercat i reducció dels preus a conseqüència de declaracions irresponsables de polítics
alemanys que van causar les pèrdues per la crisi de l’E.Coli, han de prendre's mesures
compensatòries i preventives.
Compensatòries en la mesura d'establir mecanismes que permeten un manteniment de
la renda dels afectats i la continuïtat de les seues explotacions i preventives per a evitar que els
mercats s'inunden de produccions gelades que contribuïsquen a una contracció del consum i
per tant, incrementar la pèrdua d'ingressos dels llauradors.
Per tot l'anteriorment exposat, el Ple de l’Ajuntament
1. Insta al Govern d'Espanya al fet que establisca un sistema d'ajudes similar al Reial decret
Llei 1/2005, de 4 de febrer, pel qual s'adopten mesures urgents per als danys ocasionats en
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el sector agrari per les gelades esdevingudes en el mes de gener de 2005 i normativa
derivada.
2. Insta al Consell de la Generalitat Valenciana al fet que establisca un sistema d'ajudes
similar al Decret 22/2005, de 4 de febrer, pel qual s’estableixen ajudes per a pal·liar els
danys produïts per les gelades dels últims dies del mes de gener de 2005 i normativa
derivada.
3. Instar al Consell de la Generalitat Valenciana al fet que liquide urgentment els deutes
pendents corresponents a les ajudes concedides als agricultors durant els anys 2010 i
2011.
4. Instar al Govern d'Espanya al fet que el Ministeri d'Hisenda aplique una reducció dels
mòduls fiscals per a l'IRPF dels llauradors i ramaders afectats per la condicions climàtiques
derivades d'este episodi i per extensió, els esdevinguts durant el 2011.
5. Instar al Govern d’Espanya al fet que inicie els tràmits de l'exempció de l'Impost de Béns
Immobles (IBI) Rústic per a tots aquells termes municipals de la Comunitat Valenciana on
s'hagen registrat gelades d'importància en els anys 2011 i 2012, compensant ràpidament, i
mitjançant dotació pressupostària suficient, aquesta pèrdua de finançament que patiran les
corporacions locals.
6. Instar al Govern d'Espanya al fet que el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social a la
condonació del pagament de deu quotes de la Seguretat Social dels treballadors autònoms
del sector agrari afectats.
7. Instar al Govern d'Espanya al fet que sol·licite a l'Institut de Crèdit Oficial l'engegada de
crèdits bonificats al 100% per a tots els agricultors i ramaders que s'hagen vist afectats per
aquesta conjuntura adversa.
8. Instar al Govern d'Espanya al fet que engegue els mecanismes de control i inspecció
suficients per a evitar l'eixida als mercats de producció agrícola afectada i danyada per
l'episodi de gelades.
9. Instar al Consell de la Generalitat Valenciana al fet que engegue els mecanismes de control
i inspecció suficients per a evitar l'eixida als mercats de producció agrícola afectada i
danyada per l'episodi de gelades.
10. Donar trasllat d'este acord als Ministeris d'Economia, Hisenda i Agricultura, Alimentació i
Medi ambient, a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i a les principals
organitzacions professionals agràries de la Comunitat Valenciana.”

La corporació, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar en tots els seus termes la moció anteriorment relacionada.
12.4. Aprovació moció de Bloc-Compromís contra la reforma laboral aprovada
pel govern.
Donat compte per la Sra. Alcaldessa de la Moció de Bloc-Compromís contra la
reforma laboral aprovada pel govern de la nació, que a continuació es transcriu
literalment:
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“MOCIÓ
La reforma laboral que acaba d'imposar el Govern, aprovada amb el Reial Decret del
passat 12 de febrer, és la manifestació acabada del pensament conservador en la matèria:
lluny de constituir, com proclama, un equilibri de condicions, és l'expressió d'un nou i greu
desequilibri entre empresaris i treballadors, que poc té a veure amb el foment de l'ocupació, i
molt amb l'establiment d'un nou i injust marc de relacions laborals en les quals l'empresari
reforça la seua hegemonia a costa de reduir la intervenció dels treballadors i dels poders
públics.
És un atac frontal als principis que inspiren la Constitució Espanyola i per tant podem
afirmar sense por a equivocar-nos que el Partit Popular ha trencat el consens constitucional.
Així mateix i per si això no fóra poc, vulnera un dels principis generals del dret, segons el qual
els pactes entre les parts, és a dir, els contractes estan per a complir-se i no es poden deixar el
seu compliment o no a la lliure voluntat d'una de les parts, en aquest cas, l'empresari.
Així: consagra la privatització dels serveis de col·locació, en mans de les ETT
(Empreses de Treball Temporal), col·locant al servei públic d'ocupació estatal en situació de
subsidiarietat. Reforça definitivament el paper del sector privat en la formació professional,
col·locant fins i tot a les empreses de formació en l'àmbit de decisió de la planificació en la
matèria. No aborda en absolut, a pesar de la seua declaració d'intencions, el problema bàsic
del nostre mercat de treball, que és la inestabilitat i la temporalitat. Ans al contrari, la fomenta
alhora d'eliminar les limitacions al contracte de formació i aprenentatge, posant de nou a l'ordre
del dia la possibilitat d'actuació fraudulenta, al poder perpetuar en la pràctica aquests
contractes sense garantia alguna que la formació siga real, al no realitzar-se en l'empresa, i tot
això amb enormes dificultats de control.
Així mateix, introdueix un període de prova d'un any en els contractes “de suport als
emprenedors”, que, de fet, desnaturalitza la seua denominació d'indefinits. Amb independència
de la més que dubtosa legalitat d'un període de prova tan dilatat, el que realment s'instaura és
un nou model de contracte temporal per màxim d'un any, en el qual, podent renunciar
posteriorment als beneficis fiscals o de seguretat social, l'empresari no té obligació alguna de
caràcter indemnitzatori (i tot això, en el cas que hi haguera capacitat de control per part de la
Inspecció de Treball i de Seguretat Social (ITSS), la qual cosa resulta ben dubtosa). I
naturalment, el treballador perd tota capacitat de reclamació pels incompliments legals de
l'empresari, la qual cosa extrema més, si hi cap, l'abús.
Per altra banda, introdueix elements de flexibilitat interna (supressió de les categories
professionals, extensió de les causes per despenjar-se dels convenis sectorial o provincial
donant prioritat als convenis d'empresa, possibilitat de realització d'hores extraordinàries en
treballs a temps parcial, lliure disposició per l'empresari com irregular d'almenys el 5% de la
jornada de treball, etc…) que no es compensen amb mecanismes de participació dels
treballadors i els seus representants en l'empresa ni amb elements de control públic per a
impedir l'abús. Inclús, limitant la prorrogació dels convenis, afavoreixen que l’empresari no
negocie i prenga les decisions unilateralment.
Per si això no fóra poc, redueix la indemnització per acomiadament improcedent a 33
dies per any i a un límit de 24 mensualitats per a tots els contractes indefinits a subscriure a
partir de la seua entrada en vigor i, en una cabriola jurídica, aplica també aquesta rebaixa a
partir d'aquest moment als contractes vigents amb anterioritat. Però si l’acomiadament és
“objectiu”, la indemnització és només de 20 dies per any i un màxim de 12 mensualitats, amb
l’agreujant que tots els acomiadaments es consideren “objectius” a excepció que el treballador
prove el contrari.
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Aquesta és la fórmula triada per a reduir la “dualitat” del mercat de treball. Enfront del
control del frau en la contractació temporal, es tria la reducció de la indemnització. Elimina els
salaris de tramitació en el cas d'acomiadament improcedent sense readmissió.
Suprimeix l'autorització administrativa per a les suspensions de contracte, reduccions
de jornada i acomiadaments col·lectius (Expedients de Regulació d’Ocupació), en línia també
amb les antigues reivindicacions patronals que des de fa temps han pretés (i ara aconseguit)
desplaçar als poders públics de les seues decisions d’acomiadar a les persones per raons
econòmiques (que flexibilitza fins al paroxisme, a l'establir períodes trimestrals amb molt difícil
control), organitzatives o productives. En particular, el paper de la ITSS queda reduït a un mer
control formal i procedimental.
I les causes per a que l’acomiadament siguen objectives es fan tan laxes que el
treballador queda totalment desprotegit. Criteris com la no acceptació d’un trasllat del lloc de
treball, l’absentisme laboral tenint en compte el criteri de les mútues (es torna a afavorir el
sector privat), créixer els ingressos més lentament o preveure perdudes poden fer arribar a la
paradoxa de acomiadar “objectivament” treballadors tenint més beneficis.
A més a més, l’empresari podrà rebaixar els sous dels seus empleats apel·lant a
termes també laxes com “competitivitat”. Això, unit a l’ampliació dels contractes de formació
que precaritzen als joves, els treballs socials per aturats, les bonificacions i exempcions en la
Seguretat Social que exclouen a una part dels treballadors i condemna el sistema públic, és un
atac directe al sistema del benestar.
El Decret, a més, obri la possibilitat d'acomiadaments col·lectius en les Administracions
Públiques, al considerar dificultats pressupostàries com causa econòmica, la qual cosa obri la
veda per a la massiva reducció de personal laboral en tots els seus àmbits amb la simple
plasmació pressupostària de la voluntat política de fer-ho, és a dir, amb la més plena
descausalització real.
Retrocedeix en els mecanismes de control establerts per a evitar l'efecte substitució de
treballadors per aplicació de les noves figures contractuals o incentius. Destrueix els sistemes
d'articulació de la negociació col·lectiva, expressió de l'autonomia d'empresaris i treballadors,
minant la cobertura que els convenis sectorials representen per als treballadors de major
debilitat contractual.
Aquests trets presenten un conjunt profundament desequilibrat i injust, certament
agressiu com ha qualificat el Ministre d’Economia del Govern espanyol i que no guarda relació
apreciable amb la creació o el manteniment de l'ocupació (tal i com ha reconegut el ministre
Montoro), pel que és conscientment ineficaç. Només pretén l'abaratiment del cost del treball i la
ruptura de l'equilibri en la relació laboral col·lectiva en perjudici dels treballadors. Representa, al
costat de la irrupció del sector privat en el nucli de les activitats d'ocupació i formació
professional, la reculada en els mecanismes de regulació i control públics en les relacions
laborals, desbordant la capacitat de la ITSS les facilitats d'actuació en frau de llei que
proporcionen algunes d'aquestes novetats.
Es per tot açò que presentem per a la consideració, debat i aprovació pel Ple dels
següents
ACORDS
1.- L'Ajuntament de Beniatjar exigeix al Govern espanyol que retire aquesta Reforma Laboral.
2.- L'Ajuntament de Beniatjar dóna suport a totes les mobilitzacions en contra de la reforma
laboral promogudes des dels sindicats de treballadors.
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3.- Donar trasllat d'aquests acords: a la presidència del Govern espanyol, a la Ministra de
treball, als grups parlamentaris del Congrés dels diputats, als sindicats de treballadors.
4.- Atès que el Decret de reforma laboral és manifestament injust, inconstitucional i ataca
principis fonamentals del Dret, l'Ajuntament de Beniatjar fent ús dels Drets democràtics bàsics
que inspiren la Constitució Espanyola, i les diverses Declaracions Universals dels Drets Civils,
Polítics i Socials subscrits pel Regne d’Espanya manifesta la seua intenció d'estudiar la
possibilitat de proclamar-se desobedient civil pacíficament en front aquesta norma això com la
d'estudiar la possibilitat de declarar-se insubmís en la seua aplicació en totes aquelles mesures
que no impliquen un sobrecost econòmic legal per a l'Ajuntament i per a la resta de la
ciutadania de Beniatjar.

La corporació, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar en tots els seus termes la moció anteriorment relacionada.
12.5. Aprovació moción de l’Alcaldia per a obertura de nou expedient per a la
rehabilitació de l’escut municipal de Beniatjar per a la seua tramitació d’acord
amb el procediment d’escuts i banders previst al Decret 116/1994, de 21 de juny,
del Govern Valencià.
Donat compte per la Sra. Alcaldessa de la Moció de l'Alcaldia per a obertura de
nou expedient per a la rehabilitació de l'escut municipal de Beniatjar per a la seua
tramitació d'acord amb el procediment d'escuts i banderes previst en el Decret
116/1994, de 21 de juny, del Govern Valencià, que tot seguit es transcriu literalment:

“Vist l'informe elaborat pel Consell Tècnic d'Heràldica de la Conselleria de Presidència
de la Generalitat Valenciana de data 3 de setembre de 1998, pel qual es descriu heràldicament
l'escut de Beniatjar.
Tenint en compte que la descripció proposada per l’esmentat informe va ser aprovada
pel Ple de l'Ajuntament de Beniatjar en sessió celebrada el 22 de desembre de 1998, quedant
aprovat l'escut de Beniatjar segons la descripció indicada.
Atés que reiteradament nombrosos habitants del municipi han mostrat al llarg dels anys
el seu desacord per l'escut aprovat per l'Ajuntament en 1998.
Atés que la informació que en el seu dia va remetre l'Ajuntament al Consell Tècnic
d'Heràldica de la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana era molt deficient i
n’hi ha molta més que aquest Ajuntament vol remetre perquè l’esmentat Consell dispose de la
major informació possible.
Vist el dictamen del Consell Tècnic d'Heràldica de la Conselleria de Presidència de la
Generalitat Valenciana de data 25 de novembre del 2011, realitzat a sol·licitud de l'Ajuntament
de Beniatjar, així com la notificació de la Conselleria de Presidència de data 26 de desembre
del 2011.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de l'Ajuntament, perquè les aprove, si ho considera
oportú, les PROPOSTES següents:
Primer. Que s'òbriga nou expedient perquè es procedisca a la rehabilitació de l'escut
municipal de Beniatjar.
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Segon. Ja que no està documentalment acreditat que l'ús de les armes de Beniatjar
siga anterior a 1837, que no es tramite l'expedient com d'ús immemorial, sinó que es
tramite d'acord amb el procediment d'escuts i banderes previstos en el Decret116/1994,
de 21 juny, del Govern Valencià.
Tercer. Sol·licitar estudi tècnic i proposta de rehabilitació d'escut municipal, amb
descripció detallada del mateix i exposició concreta de fonaments històrics, toponímics i tècnics
a N’ Abelardo Herrero Alonso, Doctor en filologia romànica, Catedràtic de Llengua i Literatura a
l'IES “Ausiàs March” de Gandia, i a Na Mª Consuelo Cortell Pardo, llicenciada en Geografia i
Història en l'IES “María Enríquez” de Gandia, pels amplis coneixements que ambdós
posseeixen i han publicat sobre la història d’aquest municipi, així com la seua perícia en
qüestions d'heràldica, comptant amb diversos treballs publicats respecte a aquesta disciplina,
en especial sobre heràldica valenciana.
Quart. Sol·licitar l'elaboració de dos dibuixos del projecte d'escut rehabilitat, en els
quals s'aprecien els colors i metalls aplicats, a En Miguel Ángel Herrero Cortell, llicenciat en
Belles Arts per la Universitat Politècnica de València, per les seues qualitats artístiques, així
com pel seu coneixement de la història d’aquest municipi i vinculació al mateix.
Quint. Sol·licitar, una volta realitzats els tràmits pertinents, nou dictamen al Consell
Tècnic d'Heràldica de la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana, i posar a la
seua disposició tota aquella informació que poguera requerir a fi que l'escut quede el més
pròxim possible a la seua realitat tradicional i històrica.”

La corporació, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar en tots els seus termes la moció anteriorment relacionada.
13. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
Conclosa la part resolutiva de la sessió es procedeix a tractar els assumptes
següents, inclosos en l'orde del dia, relatius a la funció del Ple de control i fiscalització
dels òrgans de govern de l'Ajuntament.
13.1.- Dació de compte de la liquidació del pressupost 2011
A aquest efecte de complir a allò que s'ha previst per l'art. 193.4 del R.D.L. 2/2004, de
5 de març del Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes locals, per l'Alcaldia es
va donar compte de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2011 aprovada per
Resolució núm. 21/2011 del tenor següent:
Resultat Pressupostari de l'exercici

CONCEPTOS

DERECHOS

OBLIGACIONES

RECONOCIDOS

RECONOCIDAS

NETOS

NETAS

AJUSTES

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes

209.777,59

187.850,56

21.927,03

b. Otras operaciones no financieras

180.495,59

142.399,30

38.096,29

390.273,18

330.249,86

60.023,32

7.233,02

-7.233,02

390.273,18

337.482,88

52.790,30

1. Total operaciones no financieras (a+b)
2. Activos financieros
3. Pasivos financieros
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
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AJUSTES
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

22.495,18

5. Desviaciones negativas del ejercicio
6. Desviaciones positivas del ejercicio

45.226,87

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

-22.731,69
30.058,61

Estat de romanent de tresoreria
COMPONENTES

IMPORTES

IMPORTES

AÑO

AÑO ANTERIOR

1. Fondos líquidos
2. Derechos pendientes de cobro
+ del Presupuesto corriente

204.898,25

+ del Presupuestos cerrados

41.417,29

11.732,32

18.757,02

245.944,04

166.658,69

178.879,20

161.365,66

78.797,16

24.050,05

401,89

637,14

989,10

+ de Operaciones no presupuestarias
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

1.360,60

3. Obligaciones pendientes de pago
+ del Presupuesto corriente

135.985,74

+ del Presupuestos cerrados

38.580,17
4.313,29

+ de Operaciones no presupuestarias
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
I. Remanentes de tesorería total (1+2-3)
II. Saldos de dudoso cobro
III. Exceso de financiación afectada

45.226,87

477,47

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)

33.168,40

22.935,44

La Corporación queda enterada.
13.2. Dació de compte de Resolucions de l’Alcaldía:
En compliment, i als efectes de l'article 42 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les corporacions locals, es dóna compte al Ple de les
Resolucions dictades per l'Alcaldia des de la convocatòria de l'última sessió ordinària.

2011

RAT.

NUMERO
143

FECHA
23/12/2011

144

23/12/2011

145
146

31/12/2011
31/12/2011

147

31/12/2011

148

31/12/2011

149

31/12/2011

150
151

31/12/2011
31/12/2011

152

31/12/2011

153

31/12/2011

ASUNTO
RP T/2011/27
Solicitud licencia actividad ganadera Rafael Pardo
Gómez
RP T/2011/28
RP 13/2011
Licencia de obras Clotilde Puérolas Cremades (Nº
9/2011)
Adjudicación obra PPOS 2011
Aprobación pliego cláusulas arrendamiento vivienda
Pza. Ayuntamiento, 1
Modificación de créditos nº 19/2011
Depuración de saldos en contabilidad
Resolución aprobación certitificación Nº 1 obra PAP
2010-2011 (Resto anualidad 2010)
Resolución aprobación certitificación Nº 2 obra PAP
2010-2011 (Inicio anualidad 2010)
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2012

C/ Sant Roc, 19 C.P. 46844 Telf. 96 235 81 50

1

12/01/2012

2

12/01/2012

3

12/01/2012

4

18/01/2012

5

01/02/2012

6

02/02/2012

7

02/02/2012

8

02/02/2012

9
10
11
12

09/02/2012
17/02/2012
17/02/2012
17/02/2012

13

17/02/2012

14

17/02/2012

15

17/02/2012

16
17
18
19
20
21

29/02/2012
29/02/2012
29/02/2012
02/03/2012
02/03/2012
14/03/2012

22

14/03/2012

23
24

16/03/2012
20/03/2012

Fax 96 235 80 75
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Aprobación solicitud inclusión de obras PPOS 2012
Solicitud
José
Luis
García
Martínez
por
desprendimiento de tierra en acera
Aprobación solicitud inclusión de obras PCR 2012
Prórroga contrato mantenimiento y explotación bar
edificio multiusos por un año
Adjudicación contrato de arrendamiento vivienda
social Ayuntamiento
RP 01/2012
Devolución IVTM 2011 Modesto Gomar Pons por
cobro indebido
Devolución IVTM 2011 Alipio Ferrer Bea por cobro
indebido
RP T/2012/1
RP T/2012/2
RP 02/2012
RP 03/2012
Licencia ambiental ganado ovino Miguel Ángel
Pascual Pérez
Orden pago embargo nomina septiembre 2011
Vicente Juan Lopez Medina
Orden pago embargo nomina octubre 2011 Vicente
Juan Lopez Medina
RP 04/2012
RP 05/2012
Liquidació Presupuesto ejercicio 2011
RP T/2012/3
Solicitud campaña salud pública 2012
Solicitud cambio de obra PPOS 2012
Modificación de créditos por incorporación de
remanentes (Nº 1/2012)
RP T/2012/4
Convocatoria sesión ordinaria de Pleno (Nº 1/2012)

13.3. Ratificació Resolucions de l'Alcaldia.
En compliment del que disposa l'Art 115 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les corporacions locals i de l'acord del Ple de data 16
de juny de 2.011(B.O.P. núm. 151 de data 28.06.2011), es dóna compte de les
següents Resolucions adoptades per l'Alcaldia des de l'última sessió celebrada en
exercici de les competències delegades pel Ple, de conformitat amb el que disposa
l'art. 22.4 de la llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 51 del
reglament d'organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals:
1/2012
3/2012

12/01/2012
12/01/2012

Aprobación solicitud inclusión de obras PPOS 2012
Aprobación solicitud inclusión de obras PCR 2012

13.4. Informe d'Intervenció sobre fiscalització gestió pressupostària
Per Secretaria-Intervenció s'informa que no s'ha reparat cap manament de
pagament ni d'ingrés en el període comprés entre aquest Ple ordinari i l'anterior.
14. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS DE CONTROL
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No se’n plantegen.
No havent-hi més assumptes que tractar, la Sra. Presidenta alça la sessió sent
les onze hores i quaranta-cinc minuts, de tot el qual s'estén la present acta autoritzada
amb les signatures de la Sra. Alcaldessa i de la Secretària que certifica.
vistiplau
L’ ALCALDESSA

(S.A.T. Diputació de València)

Raquel Calatayud Bataller

Trinidad Gil Garrigues
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