ACTA DE SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT PLE
Nº 12/2011
LLOC
DATA
HORA
CARÀCTER DE LA SESSIÓ
Nº DE SESSIÓ / EXPEDIENT

Saló de Sessions de la Casa Consistorial
23 de desembre de 2011
12:15
ORDINÀRIA
12/2011 - Expedient 118/2011

ASISTENTES
Presidenta
Sra. Raquel Calatayud Bataller
Concejals assistents
Sra. Isabel Sampío Pons
Sra. Neus Calatayud Semper
Sr. Ramón Fuentes Pérez
Sr. Francisco Giner Monzó
Sra. Elisabet García Marzal
Sr. Juan Luna Tormo
No assisteixen
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
NOVEMBRE DE 2011 (NÚM. 11/2011)
Vista l'acta de la sessió anterior celebrada per l'Ajuntament ple, de data 29
de novembre del 2011 (Nº 11/2011), i, trobada conforme, s'aprova per majoria de 4
vots a favor del Grup Municipal Bloc-Compromís i dos abstencions del Grup Popular.
2.- APROVACIÓ
117/2011)

PRESSUPOST

GENERAL

EXERCICI

2012

(EXPT.

Vist el projecte de Pressupost general per al 2012, amb la documentació,
annexos i informes que preceptivament se li uneixen, les Bases d'Execució que han de
regir per al mateix, així com la plantilla de personal i la Relació de Llocs de Treball.
Trobat tot això conforme, la corporació, per majoria de 4 vots a favor del Grup
Municipal Bloc-Compromís i dos abstencions del Grup Popular, ha aprovat el següent
ACORD:
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Primer. Aprovar inicialment i definitivament, en el cas que no es produïsquen
reclamacions, el pressupost General de l'Ajuntament per al 2012, amb el següent
resum per capítols:
Capítol

Denominació

Euros

1

DESPESES DE PERSONAL

36.601

2

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

102.534

3

DESPESES FINANCERES

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
A) TOTAL OPERACIONS CORRENTS

966
7.100
147.201

6

INVERSIONS REALS

33.117

9

PASSIUS FINANCERS

7.270

Capítol

B) TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL

40.387

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

187.588

Denominació

Euros

1

IMPOSTOS DIRECTES

81.330

2

IMPOSTOS INDIRECTES

1.200

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

21.620

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45.727

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

6.250

A) TOTAL OPERACIONS CORRENTS
7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

156.127
31.461

B) TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL

31.461

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

187.588

Segon. Aprovar les Bases d'Execució del pressupost per a l'exercici 2012.
Tercer. Aprovar la plantilla de llocs de treball per a l'exercici 2012, que serà la
que a continuació es resumeix i la relació de llocs de treball:
A) Llocs de treball reservats a funcionaris.
HABILITATS NACIONALS:

Núm places
2
EXIMIT

ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Subescala auxiliar (Grup C2)

1

B).- Llocs de treball reservats a personal laboral:
C).- Llocs de treball reservats a personal eventual:

1
0
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RELACIÓ LLOCS DE TREBALL
Denominació del lloc

Auxiliar Administratiu

Escala/naturalesa:
Subescala
Dedicació

Administració General
Auxiliar
100%

Grup

C2

Complement de destí
Complement específic
Forma d'ingrés
Situació

16
6.421,38
Concurs oposició
Interí

Netejadora
instal·lacions
dependències municipals
Laboral fix

i

53,3%
Equivalent al subgrup de classificació
E (Llei 30/1984) Agrupació professional
(Llei 7/2007)
10
2.323,58
Oposició
Fix

Quart. Aprovar una indemnització als membres de la corporació per la
concurrència a les sessions dels òrgans col·legiats fora del terme municipal o reunions
que hagen de mantindre en l'exercici del seu càrrec:
−
−

Mig dia
Dia sencer

12,00 €
20,00 €

Cinqué. Sotmetre el present acord a informació pública durant quinze dies, per
mitjà d'inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la província quedant definitivament
aprovat si no es produeixen reclamacions.
3.- CONEIXEMENT DE L'INFORME TRIMESTRAL DE LA SECRETÀRIAINTERVENTORA SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE
LES OBLIGACIONS D’AQUESTA ENTITAT LOCAL (EXPT. 116/2011)
Vist l'informe trimestral de la secretària-interventora, emés en data 22 de
desembre del 2011, 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 que 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.
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

Nº de factures o documents
justificatius d'obligacions
19
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4.- 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:
4.1.- Aprovació modificació Ordenança fiscal Cementeri
Vista la moció de l'Alcaldia sobre la regulació de l'adjudicació de nínxols en el
Cementeri Municipal del següent tenor literal:
“Atesa la necessitat regular adequadament l'adjudicació de nínxols en el cementeri
municipal d’aquest municipi de Beniatjar, perquè l’esmentada adjudicació siga
absolutament imparcial i no produïsca cap greuge comparatiu entre els habitants del
municipi, propose al Ple de l'Ajuntament l'aprovació de la present moció.
L'adjudicació de nínxols en el cementeri municipal serà de la manera següent: en el
moment de produir-se la necessitat un soterrament nou s'adjudicarà el nínxol lliure
immediat a l'anterior ocupat sempre seguint les tramades d'esquerra a dreta i les files
de baix cap amunt.
Únicament es podrà produir una excepció, en el sentit següent: quan els dos membres
d'un mateix matrimoni, o qualsevol altra forma d'unió de parelles reconeguda per la
legalitat vigent, moriren sense haver-se complit entre la defunció d'ambdós el termini
legalment establert per a poder fer restes del primer difunt, i així ho sol·licitara la família
o els hereus legals, es podrà concedir l'ocupació, per a soterrar al segon difunt, del
nínxol contigu per la dreta o per dalt, si estigueren disponibles, al primer difunt, abonant
les taxes pertinents.
Les taxes que regeixen la concessió de nínxols són les que regula l'ordenança fiscal de
taxes vigent del cementeri municipal.”

Obert debat sobre el tema, el portaveu del Grup Popular En Francisco Giner
Monzó pren la paraula per a manifestar que li pareix molt bé regular l'adjudicació de
nínxols però que primer es regula i després s'actua, i no al contrari.
L'alcaldessa respon que les circumstàncies van obligar a fer-ho així.
La corporació, per unanimitat, va adoptar el següent ACORD:
Primer. Aprovar inicialment i definitiva, en el cas de no produir-se
reclamacions, la modificació de l'Ordenança de cementeri quant a la regulació de
l'adjudicació de nínxols.
Segon. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, per mitjà
d'exposició del mateix en el tauler d'anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial
de la província, per un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats
podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimen oportunes.
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Tercer. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a
l'expedient, en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, basant-se en
l'article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.
Quart. Publicar l'acord definitiu amb el text íntegre de la modificació de
l'Ordenança Fiscal en el Butlletí Oficial de la província, per a la seua vigència i
possibilitat de la seua impugnació.
4.2. Modificació d'error material en Ordenança Fiscal de taxa de prestació
del servei de la piscina municipal
Donat compte de l'informe de la secretària sobre l'existència d'un error material
en la redacció de l'art. 6 de l'Ordenança fiscal de la taxa de prestació del servei de
piscina municipal.
La corporació, per unanimitat, va adoptar el següent ACORD:
Primer. Rectificar l'error existent en l'Ordenança fiscal de la taxa de prestació
del servei de piscina municipal, i en l'acta de data 15 de juny del 2011, on diu
“S'aplicarà un 10% de descompte als empadronats” haurà de dir “S'aplicarà un 10%
de descompte als empadronats tant en els passes de temporada com en els
individuals”.
Segon. Publicar la rectificació en el Butlletí Oficial de la província.
4.3.- Al·legacions a la Planta de Transformació de Residus Animals
Donat compte de la moció de l'Alcaldia sobre les al·legacions a la planta de
transformació de residus animals del següent tenor literal:
“Que a instància de SIG RENOVABLES, SL amb CF B- 98123722 ha estat sol·licitada

autorització ambiental integrada per a la instal·lació d’una indústria de transformació de
subproductes d’origen animal.
Sol·licitant: SIG RENOVABLES, S.L.
Emplaçament: Polígon 7, parcel·la 61 i 62 de la Pobla del Duc (València)
Projecte: autorització ambiental integrada per a una nova industria de
transformació de subproductes animals.
Producció: capacitat de tractament de 220 tones al dia de cru.
Que mitjançant anunci publicat en el DOGV de data 18 d’octubre de 2011, l’expedient
es troba exposat a informació pública per un període de trenta dies hàbils perquè
corporacions i particulars interessats puguen formular les al·legacions que consideren
convenients.
Que davant del mencionat Projecte d’Instal·lació d’Indústria de Transformació de
subproductes d’origen animal, per unanimidat, que representa la totalitat dels sis
membres presents dels set que de fet i dret constitueixen la Corporació, s’ACORDA:
PRIMER: Formular a la sol·licitud d’autorització ambiental integrada i
declaració d’interés comunitari d’una industria de transformació de subproductes
d’origen animal en La Pobla del Duc les següents al·legacions:
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1) Que sent l’Ajuntament de Beniatjar i els seus veïns, uns dels principals
afectats pel projecte que es vol desenvolupar en el terme municipal de la Pobla del
Duc, concretament en les parcel·les 61 y 62 del polígon 7, com que el nostre Terme
Municipal es troba a escassos 300 metres del lloc on es pretén emplaçar la
mencionada instal·lació i el nucli urbà a uns 3000 metres, no ens ha estat notificada ni
traslladada cap actuació ni per part de la Conselleria, ni per part de l’Ajuntament de la
Pobla del Duc.
2) Que no ha estat notificat ni traslladat als veïns de Beniatjar ni al seu
Ajuntament, sent aquests públic interessat tal i com ho defineix el Decret 120/2006 de
11 d’agost de 2006 del Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana en el seu
article 14, no permetent d’aquesta manera que accedisquen amb prou antelació a la
informació rellevant de l’actuació, dret que queda recollit en el seu article 13, amb la
consegüent indefensió que això provoca.
3) Que a més, incompleix amb el veritable objecte d’un Pla de Participació
Pública, tal i com estableix i defineix el Decret 120/2006 de 11 d’agost de 2006 del
Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana en el seu article 15, podent encara
afegir que des de l’anterior Consistori de la Pobla del Duc, es va ometre
deliberadament informació als veïns de Beniatjar, precisament els més afectats per
aquesta actuació a nivell paisatgístic ja que des del 50% del nucli urbà es visualitza
directament el paisatge on es vol ubicar la planta de tractaments de residus càrnics de
categoria 1 i 2.
4) Que les parcel·les 61 y 62, polígon 7, del terme municipal de la Pobla del Duc
es troben ubicades geogràficament al sud del mencionat terme municipal amb
orientació sud, directament situat en la Conca Visual dels municipis d’Otos, Beniatjar, el
Ràfol de Salem i altres municipis i de tota la zona declarada “Paratge Natural Protegit
de l’Ombria del Benicadell” de creació recent, amb les consegüents repercussions
altament negatives que això provocaria no solament per l’impacte visual i paisatgístic
sinó també en la flora, la fauna, l’aigua, l’aire i el medi ambient general.
5) Que desprès de revisar i estudiar l’Expedient 64/10 i tota la documentació
adjunta al mencionat Expedient per part dels Tècnics municipals de l’Ajuntament de
Beniatjar, uns dels principals afectats pel projecte que es vol desenvolupar en el terme
municipal de la Pobla del Duc en les parcel·les 61 y 62 del polígon 7, es troben:
a) ubicades fitant directament en la seu vesant nord, en la Via Pecuària
corresponent al camí del Rafol, concretament eixe lloc segons els ramaders i els vells
del lloc correspon a zona de descans de ramaderia (sester).
b) ubicades dins de la zona d’afecció de Policia de domini públic hidràulic del
riu Missena, justament a 77 metres del centre del llit del riu.
SEGON: Sol·licitar a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient la
denegació de l’autorització ambiental integrada i Declaració d’Interés Comunitari per a
la instal·lació d’indústria de transformació de subproductes d’origen animal a l’empresa
SIG RENOVABLES, S.L. en el polígon 7, parcel·les 61 i 62 de La Pobla del Duc
(València), pels motius invocats en el present acord.
TERCER: Facultar la Sra. Alcaldesa perquè dicte les resolucions i suscriga tots
els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.”

Sotmesa a votació, el Ple, per unanimitat, va aprovar les al·legacions a la
planta de transformació de residus animals.
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5. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
Conclosa la part resolutiva de la sessió es procedix 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.
5.1. Dació de compte de Resolucions de l'Alcaldia
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.
NUMERE

DATA

108

22/09/2011

109
110
111
112
113
114
115
116
117

26/09/2011
26/09/2011
03/10/2011
03/10/2011
03/10/2011
03/10/2011
03/10/2011
11/10/2011
11/10/2011

118

13/10/2011

119

17/10/2011

120

20/10/2011

121
122
123
124
125
126

20/10/2011
03/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
07/11/2011
10/11/2011

127

16/11/2011

128
129
130
131

24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011

132

24/11/2011

133
134
135
136
137
138
139
140
141

25/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
15/12/2011
15/12/2011

142

20/12/2011

ASSUMPTE
Convocatòria PLE NÚM. 9/2011, SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 29 DE
SETEMBRE DEL 2011
Sol·licitud PC al PPOS 2010 i aprovació memòria valorada
Aprovació Certificació obra PADIC al PPOS 2010
RP RURALCAIXA T/2011/17
RP BANCAIXA T/2011/18
RP RURALCAIXA 09/2011
Orde pagament beques setembre La Dipu Et Beca 2011
Petició dia assumptes propis Ascensión García de les Heras
RP T/2011/19
RP T/2011/20
Modificació pressupostària per generació de crèdits per ingressos (núm.
13/2011)
Llicència d'obres Bañuls Semper, S.L. (NÚM. 6/2011)
Convocatòria PLE NÚM. 10/2011, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 25
D'OCTUBRE DEL 2011
Llicència primera ocupació Rosa Giner Pons (NÚM. 1/2011)
RP T/2011/21
RP T/2011/22
Sol·licitud subvenció factures Pla de Xoc 2011 Diputació de València
Aprovació nova factura honoraris tècnic Pla Instal·lacions Esportives (PID)
RP T/2011/23
Modificació pressupostària per generació de crèdits per ingressos NÚM.
15/2011 Subvenció honoraris Plans provincials
RP 10/2011
Llicència d'obres José Tomás Sellés (NÚM. 7/2011)
RP T/2011/24
RP 11/2011
Convocatòria PLE NÚM. 11/2011, SESSIÓ EXTRAODRINARIA DE DATA 29
DE NOVEMBRE DEL 2011
Petició assumptes propis Sergio Sampío
Contracte menor Pla Complementari al PPOS 2010
Modificació de crèdits núm. 17/2011
Modificació de crèdits núm. 18/2011
RP T/2011/25
Petició dies assumptes propis Ascensión García de les Heras
Petició dies assumptes propis Sergio Sampío Pons
RP T/2011/26
RP 12/2011
Convocatòria PLE NÚM. 12/2011, SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 23 DE
DESEMBRE DEL 2011
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5.2. 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 del 2011 (B.O.P. Núm. 151, de 28 de juny del 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:
NUMERE
109
124

DATA
26/09/2011
04/11/2011

ASSUMPTE
Sol·licitud PC al PPOS 2010 i aprovació memòria valorada
Sol·licitud subvenció factures Pla de Xoc 2011 Diputació de València

6. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS DE CONTROL
L'Alcaldia, abans d'obrir el torn de precs i preguntes i mocions de control,
concedeix la paraula a la Sra. Isabel Sampío Pons, portaveu del Grup Municipal BlocCompromís, que contesta les preguntes realitzades per En Francisco Giner Monzó
portaveu del Grup Popular, en l'anterior Ple ordinari.
A la pregunta sobre la despesa realitzada en les obres de l'abeurador, piscina i
bol·lard, respon que aproximadament la quantitat és de 1.600,00 €, 1.200,00 € i
200,00 €, respectivament; respecte de la consignació pressupostària s'ha fet una
modificació de crèdits per a poder pagar les factures.
A la pregunta sobre l'existència d'un expedient per a l'aprovació del bol·lard,
respon que hi ha un expedient en què consta una petició per part de l'interessat, un
informe favorable del Tècnic Municipal En Francisco Boronat Tejada i una resolució de
l'Alcaldia. No hi ha informe dels Serveis Socials perquè únicament s'informaria en el
cas que sorgira alguna queixa.
A la pregunta sobre el retir de la casa ubicada davant de la situació del bol·lard,
contesta que si no hi ha una petició de llicència d'obres no es pot obligar a fer un retir.
A la pregunta sobre la propietat d’ En Darío Ballester Sangiovanni, contesta
que no hi ha papers però sí testimonis que manifesten que és ell el propietari.
D. Francisco Giner afirma que ell no nega que el Sr. Darío siga el propietari,
però que aquest hauria de sol·licitar referència cadastral i pagar la contribució.
Contestades les preguntes l'alcaldessa va obrir el torn de precs, preguntes i
mocions de control.
En Francisco Giner posa de manifest que en l'acta de 25 d'octubre del 2011, en
el punt “Designació per sorteig dels membres de la taula electoral” hi ha un error,
perquè no consten els membres que es van designar després del sorteig sinó que
figuren els que van resultar després de les renúncies acceptades per la Junta Electoral
i que finalment van actuar el dia de les eleccions.
A continuació, el Sr. Giner manifesta el seu suport a què es regule l'aparcament
en la localitat, que si es respecta evitaria molts problemes, és pel bé de tots, i pregunta
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a l'Alcaldia que si demana als ciutadans que aparquen bé, per què ella no ho respecta.
Tota seguit l’esmentat regidor presenta una fotografia en què apareix el vehicle de
l'alcaldessa i el d'un regidor del seu mateix grup municipal estacionats de forma
incorrecta al carrer del Roser.
La Sra. alcaldessa respon que la fotografia va ser presa en el moment que
estaven realitzant descàrrega de material agrícola davant del garatge, i que el regidor
propietari de l'altre vehicle acabava d'arribar de Xàtiva i també estava realitzant
descàrrega.
No havent-hi més assumptes que tractar, la Sra. Presidenta alça la sessió, sent
les tretze hores i deu minuts, de tot el qual s'estén la present acta autoritzada amb les
signatures de la Sra. Alcaldessa i de la secretària que certifica.
Vº Bº
LA ALCALDESA

LA SECRETARIA-INTERVENTORA
(S.A.T. Diputación de Valencia)

Raquel Calatayud Bataller

Trinidad Gil Garrigues
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