ACTA DE SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT PLE
Nº 10/2011
LLOC
DATA
HORA
CARÀCTER DE LA SESSIÓ
Nº DE SESSIÓ / EXPEDIENT

Saló de Sessions de la Casa Consistorial
25 d’octubre de 2011
13:00
EXTRAORDINÀRIA
10/2011 - Expedient 91/2011

ASSISTENTES
President/a
Sra. Raquel Calatayud Bataller
Concejals assistents
Sra. Isabel Sampío Pons
Sra. Neus Calatayud Semper
Sr. Ramón Fuentes Pérez
Sr. Francisco Giner Monzó
Sr. Juan Luna Tormo
No assisteixen
Sra. Elisabet García Marzal
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 DATA 29 DE
SETEMBRE DE 2011 (Nº 9/2011)
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada por l’Ajuntament Ple, de data 29 de
setembre de 2011 (Nº 9/2011), i havent corregit el punt de precs i preguntes, últim
paràgraf, en el qual s’afegeix que el concejal En Francisco Giner pregunta sobre el
cost de l’ ampliació de la piscina, s’aprova per unanimitat.
2.- DESIGNACIÓ PER SORTEIG PÚBLIC DE LA MESA ELECTORAL PER A LA
CELEBRACIÓ DE LES ELECCIONS GENERALS DEL DIA 20 DE NOVEMBRE DE
2011
Vist que, d'acord amb el que disposen els articles 25, 26 i 27 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, la formació de les meses
electorals competeix als ajuntaments, sota la supervisió de la Junta Electoral de Zona,
per la qual cosa s'ha de procedir a la designació dels components de les meses
electorals per a les pròximes Eleccions Generals, que se celebraran el dia 20 de
novembre de 2011.
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Als efectes d'efectuar el sorteig públic, s'han tingut en compte les dades del
Cens Electoral d’aquest municipi.
Tot això, per a efectuar el sorteig entre la totalitat de les persones censades que
reuneixen els requisits legals per a designar president i Vocals titulars, així com els
suplents de la mesa electoral.
Complides totes les formalitats establides, aquest Ajuntament ha format la mesa
electoral que s'indica amb les persones que s'expressen i els càrrecs que tot seguit
s’assenyalen per a la Secció Única, Mesa Única.
TITULARS
PRESIDENTA
er
1 VOCAL
n
2 VOCAL

María Neus Vila Vidal
María del Carmen Peiró Fernández
Matilde Pons Gómez

48294100B
25377777Z
22505894A

SUPLENTS
er

1 DE PRESIDENTE
n
2 DE PRESIDENTE
er
er
1 DE 1 VOCAL
n
er
2 DE 1 VOCAL
er
n
1 DE 2 VOCAL
n
n
2 DE 2 VOCAL

Santiago Ballester Gómez
Adoración Peñalva Grau
Desiderio López Ballester
José María Bañuls Gomar
Alberto Fuentes Semper
María Victoria Gomar Giner

73557745L
73550570C
19981667J
85302543M
20434544X
20407743G

3.- ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT
Donat compte de la vacant existent del càrrec de jutge de Paz substitut, així
com la convocatòria a què es refereixen els articles 101.1 de la Llei Orgànica 6/1985,
d'1 de juliol, del Poder Judicial, i 4 i 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges
de Pau.
Atés que en data 23 de setembre de 2011 es va publicar al Butlletí Oficial de la
província núm. 226, així com al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, edicte pel qual s'obri
període de presentació d'instàncies per a cobrir els càrrecs de jutge de Paz substitut,
al Municipi de Beniatjar.
Existeix quòrum suficient per a poder dur a terme l'elecció.
Els candidats a la plaça, per ordre de presentació de les sol·licituds, són els
següents:
Sra. ESTEFANÍA GIL BALLESTEROS
Sr. RAFAEL OLTRA VIDAL
Els candidats declaren en els seus escrits que no concorre en ells causa alguna
d'incapacitat i d'incompatibilitat.
Realitzada la votació, En Rafael Oltra Vidal obté 4 vots a favor dels regidors del
grup Bloc Compromís, i N’ Estefanía Gil Ballesteros obté 2 vots dels regidors del grup
Partit Popular.
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Vistes les sol·licituds presentades dins de termini, d'acord amb els articles 22.2
p), i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
article 101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, article 4 i
article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de Pau, la corporació, per
majoria de quatre vots a favor, el que representa la majoria absoluta del nombre legal
de membres, i dos vots en contra dels concejals del grup del Partit Popular, ACORDA:
Primer. Nomenar el Sr. Rafael Oltra Vidal, amb DNI núm. 20.422.759-R,
domiciliat a Beniatjar, carrer Músic Enrique Pardo Ballester núm. 5, jutge de Pau
substitut.
Segon. Traslladar aquest Acord al jutge de Primera Instància i Instrucció del
Partit Judicial, que ho elevarà a la Sala de Govern (article 101.3 de la Llei Orgànica
6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny,
dels jutges de Pau).
4.-APROBACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 14 PER CONCESSIÓ
DE SUPLEMEMENT DE CRÈDITS (Expt. 90/2011)
Donat compte de la proposta d'acord de l'Alcaldia sobre l'assumpte de l'orde
del dia indicat en l'encapçalament, acord que diu literalment:
“Atesa l'existència de despeses que no poden demorar-se 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
tramitació i aprovació de l'oportú expedient de modificació pressupostària.
Atés que la liquidació del pressupost de 2010, aprovat per Resolució de
l'Alcaldia núm. 22/10 de data de 15/03/2011, ofereix un romanent de tresoreria
utilitzable per a despeses generals de 22.935,44 euros, dels quals s'han utilitzat
20.633,91 euros per a finançar altres expedients de modificació de crèdits, pel que
resulta que el roman-te de tresoreria utilitzable és de 2.301,53 €.
Atés que en l'estat d'execució d'ingressos del pressupost corrent a aquesta
data, en la partida 309, corresponent a taxa de cementeri, hi ha ingressos superiors
que els pressupostats i que la resta de les partides d'ingressos previstos efectuen
amb normalitat:
PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA
309

DESCRIPCIÓ
Altres prestacions de serv. bàsics. cementeri

PRESSUPOSTAT
600,00 €

RECAPTAT
1.440,00 €

El Ple de l'Ajuntament ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment la modificació dels crèdits de les següents
aplicacions pressupostàries de despeses que es finançaren a càrrec dels mitjans o
recursos que a continuació es detallen:
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CRÈDITS MODIFICATS
Modalitat
Partida Denominació
Suplement
de crèdit
Suplement
de crèdit
Suplement
de crèdit

FINANÇAMENT
Partida Concepte

Import

9.16

Quotes i despeses
socials a càrrec de 2.299,44
l'ocupador

870.00

2.299,44

9.143

2 beques Gestió Adm.

375,00

309

3.143

2 beques Educació /
375,00
benestar social

309

TOTAL EUROS

Import

3.049,44

Romanent de Tresoreria

Altres prestacions de serv. bàsics.
375,00
cementeri
Altres prestacions de serv. bàsics.
375,00
cementeri

TOTAL EUROS

3.049,44

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. Trametre una còpia d’aquest acord a la Delegació d'Hisenda i a la
Conselleria d'Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana, per al seu
coneixement i efectes oportuns.”
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.
5.- RECONEIXEMENT DESPESA EXERCICI 2010 CONSERVACIÓ Y
MANTENIMENT DE L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS (EDAR)
PERQUÈ EPSAR REALITZE ABONAMENT A EGEVASA.
Vista la comunicació d' EGEVASA perquè l'Ajuntament, per mitjà de Ple,
reconega la despesa de conservació i manteniment de l'EDAR realitzada per
l’esmentada mercantil amb la finalitat que l'entitat de Sanejament d'Aigües (EPSAR)
procedisca a efectuar el seu abonament .
Atés que l'Ajuntament, en sessió celebrada pel Ple en data 30 de setembre del
2009, va sol·licitar per al trienni 2010-2013 finançament ordinari per a la conservació,
manteniment i explotació de l'EDAR, de conformitat amb el que estableix el Decret
9/1993, de 25 de gener, aprovant l'estudi justificatiu de costos per un import de
4.965,66 €.
La corporació, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Reconéixer la despesa realitzada per l'empresa EGEVASA, de
conservació, manteniment i explotació de l'EDAR per un import de 4.775,38 €, sense
IVA.
Segon. Notificar aquest acord a l'entitat de Sanejament d'Aigües EPSAR
perquè procedisca a efectuar el seu abonament.
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No havent-hi més assumptes que tractar, la Sra. Presidenta alça la sessió sent
les tretze hores i vint minuts, de tot el qual s'estén la present acta autoritzada amb les
signatures de la Sra. Alcaldessa i de la secretària que certifica.
Vist i plau
L'ALCALDESSA

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Raquel Calatayud Bataller

Trinidad Gil Garrigues
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