ACTA DE SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT PLE
Nº 9/2011
LLOC
DATA
HORA
CARÀCTER DE LA SESSIÓ
Nº DE SESSIÓ / EXPEDIENT

Saló de Sessions de la Casa Consistorial
29 de setembre de 2011
13:00
ORDINÀRIA
9/2011 - Expedient 84/2011

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
Sra. Elisabet García Marzal
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 30 DE
JUNY DE 2011 (Nº 8/2011)
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada por l’Ajuntament Ple, de data 30 de
juny de 2011 (Nº 8/2011), y trobada conforme, s’aprova per unanimitat.
2.- CONEIXEMENT DE L’INFORME TRIMESTRAL DE LA SECRETÀRIAINTERVENTORA SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE
LES OBLIGACIONS D’AQUESTA ENTITAT LOCAL (EXPT. 80/2011)
Vist l’ informe trimestral de la Secretària-Interventora, emés en data 26 de
setembre de 2011 de conformitat amb el que disposa en 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, pel
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’aquesta Entitat local, al que s’incorpora la relació efectuada per la
Intervenció municipal a la que fa referència l’article cinqué, apartat quatre de
l’esmentada Llei.
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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 que s’ha pres coneixement, agrupats segons el seu estat de
tramitació:
Estat de tramitació
Conformada sin crédito

Número de factures o
documents justificatius
d’obligacions
4

Importe
Euros
38.726,89 €

3.- APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA DECLARACIÓ
RESPONSABLE PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES DE REFORMA D’EDIFICIS,
CONSTRUCCIONS O INSTAL·LACIONS (Expt. 81/2011)
Donat compte de la proposta de l’ Alcaldia sobre l’assumpte de l’ordre del dia
esmentat a l’encapçalament.
Atés l’expedient tramitat sobre aprovació de l’Ordenança Municipal reguladora
de la declaració responsable per a l’execució d’obres de reforma d’edificis,
construccions o instal·lacions, en el que consta la Proposta de l’ Alcaldia, Projecto
d’Ordenança Municipal i informe de Secretaria-Intervenció.
Atés el que disposa la Llei 12/2010, de 21 de juliol, de la Generalitat
Valenciana, de Mesures Urgents per Agilitzar l’Exercici d’Activitats productives i la
creació d’Ocupació, al seu article 1, que modifica la Llei 16/2005, de 30 de desembre,
de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana, introduint una nova disposició
addicional dècima.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar provisionalment l’Ordenança Municipal reguladora de la
declaració responsable per a l’execució d’obres de reforma d’edificis, construccions o
instal·lacions, el text complet de la qual s’incorpora com “Annex”, “Annexo I” i “Annex
II” al present acord.
Segon. Sotmetre a informació pública y audiència als interessats el present
acord, junt a l’Ordenança i l’expedient corresponent, mitjançant edicte que s’ha de
publicar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de
València, durant el termini de 30 dies hàbils, durant els quals els interessats podran
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguen oportunes.
Tercer. Que es done compte al Ple de les reclamacions que es formulen, que
se resoldran amb caràcter definitiu. En el caso de que no es presentara cap
reclamació, s’entendrà definitivament adoptat el present acord provisional.
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Quart. Publicar l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de l’Ordenanza al
Butlletí Oficial de la Província de València, a l’efecte de la seua entrada en vigor una
volta transcorregut el termini previst a l’art. 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local.
Cinqué. Contra l’aprovació definitiva de l’Ordenança, es podrà interposar
recurs contenciós – administratiu davant la Sala del Contenciós - Administratiu del
tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, dins del termini de dos
mesos comptats a partir del dia següent al de la seua publicació, sense perjudici de
que s’exercite, en el seu cas, qualsevol altre que es crega procedent.
ANNEX
Art. 1:- Àmbit d'aplicació.
La present Ordenança serà aplicable a l'execució de totes aquelles obres de mera reforma d'edificis,
construccions o instal·lacions, en les quals, a més, no s'incórrega en cap de les circumstàncies següents:
A.- Exclusió absoluta per a ser tramitada per la via de la declaració responsable:
En cap cas podrà ser tramitada per la via de la declaració responsable aquella obra que es caracteritze
per:
1. Suposar una alteració estructural de l'edifici, afectant elements estructurals dels mateixos.
2. Suposar una modificació general de la façana. En tot cas s'entendrà per tal un canvi de disposició dels
buits de portes i finestres, així com aquelles intervencions en les quals s’exigisca la redacció d'un projecte
tècnic.
3. Afectar un immoble catalogat o en tràmit de catalogació.
4. Ser obres afectes el desenvolupament d'una activitat subjecta a la corresponent autorització ambiental,
d'activitats recreatives o semblants.
5. Suposar la implantació de serveis per façana o la reposició dels mateixos.
6. Les ubicades en edificis que es troben fora d'ordenació.
7. Les ubicades en sòl urbanitzable o no urbanitzable.
B.- Exclusió temporal o transitòria per a ser tramitada per la via de la declaració responsable, fins que no
es reunisca el requisit corresponent:
1. Afectar restes arqueològiques, en els termes definits per la legislació de patrimoni cultural valenciana
fins que no s'haja obtingut la corresponent autorització arqueològica. Una volta obtinguda, es podrà
tramitar per la via de la declaració responsable si no concorreguera cap circumstància excloent.
2. Afectar alineacions definides pel planejament urbanístic o ser limítrofs a les mateixes, si en aquest últim
cas no es comptara amb la corresponent acta d'alineacions. Una volta obtinguda, es podrà tramitar per la
via de la declaració responsable si no concorreguera cap circumstància excloent.
3. Suposar l'ocupació de domini públic estatal, autonòmic o local, o bé de les zones de servitud i protecció
d'aquell, sense comptar amb la corresponent autorització demanial per a la seua execució. Una volta
obtinguda, es podrà tramitar per la via de la declaració responsable si no concorreguera cap
circumstància excloent.
4. Constituir físicament o jurídica un acte de segregació o parcel·lació i no comptar amb la corresponent
llicència de segregació o parcel·lació. Una volta obtinguda, es podrà tramitar per la via de la declaració
responsable si no concorreguera cap circumstància excloent.
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5. Estar subjecta l'obra a altres normatives sectorials i no comptar amb les autoritzacions pertinents. Una
volta obtinguda, es podrà tramitar per la via de la declaració responsable si no concorreguera cap
circumstància excloent.
Art. 2.- Actuacions de l'interessat davant de l'Administració municipal.
En el cas que un ciutadà pretenga, sota la condició de promotor, l'execució material d'obres incloses en
l'àmbit descrit en l'article 1 de la present ordenança, amb caràcter previ a l'inici de les mateixes haurà de
presentar davant de l'Ajuntament de Beniatjar, per qualsevol dels mitjans admesos en la llei de
procediment administratiu, una declaració que compleix amb tots els requisits legals i reglamentaris
exigibles per a executar l'obra, sota la seua responsabilitat i de conformitat amb el model que s'assenyala
en l'Annex I. La presentació de l’esmentat model, rubricat per l'interessat en tots els seus fulls, i de la
totalitat de la documentació annexa fixada per la present ordenança, habilitarà a aquest per a l'inici
immediat de les obres des del moment de la seua presentació. L'omissió d'algun dels documents indicats
equivaldrà a la no presentació de la declaració responsable i, en conseqüència, la no legitimació per a
l'inici de l'execució material de les obres.
Art. 3. Règim jurídic de la declaració responsable.
3.1. La documentació acreditativa de què el promotor compleix amb els requisits establerts en la
normativa urbanística i sectorial vigent per a poder executar materialment l'obra identificada en la
declaració responsable i que no figura enumerada en l'Annex II de la present ordenança serà d'immediata
aportació en el termini màxim de 10 dies des que li siga requerida per l'Administració municipal en el
compliment de les seues funcions d'inspecció i control, sent la inspecció municipal facultativa.
3.2.- És obligatori també per al promotor respondre degudament en el termini màxim de 10 dies a
qualsevol requeriment municipal d'aclariment sobre les característiques de l'obra, que siga realitzat a
l’esmentat promotor o a qui estiga executant materialment la mateixa. La falta d'atenció del requeriment
municipal en l’esmentat termini màxim produirà com a efecte que les obres no compten amb la cobertura
d'una declaració l'abast de la qual, havent-se suscitats dubtes per part de l'administració, no ha sigut
aclarit degudament per interessat.
3.3.- L'incompliment en l'execució material de l'obra de qualsevol precepte legal, siga d'índole urbanística
o pertanyent a altres sectors, detectat pels serveis municipals i notificat al promotor o a qui estiga
executant materialment l'obra, provocarà la paralització immediata de l'execució de l'obra i, si és el cas, la
restitució de les coses al seu estat originari (assumint en conseqüència, el promotor de l'obra el cost de la
possible demolició o retroacció de les actuacions en el cas que la mateixa procedira), a més de suposar la
imposició de les corresponents sancions (prèvia instrucció de l'oportú expedient). Consideracions que són
extensives a la circumstància que es constate l'existència d'una inexactitud, falsedat o omissió, de
caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s'acompanye o incorpore a la
declaració responsable. I tot això sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a
què haguera lloc.
3.4.- El promotor de l'obra que realitze la declaració responsable té l'obligació de complir l'execució
material de les obres en el termini expressament recollit en la declaració i de comunicar expressament a
l'Administració la finalització de les mateixes, no entenent emparades per la declaració aquelles que es
realitzen fora dels esmentats terminis. El termini màxim d'execució de les obres en cap cas superarà els 6
mesos des de la presentació de la declaració responsable.
3.5.- En el cas que per part dels serveis municipals es traslladara el promotor o a qui estiguera executant
materialment l'obra de l'informe tècnic municipal en què s'apreciara que concorre la circumstància
d’inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document, o
bé en la que s'haguera detectat que l'obra que es pretén executar no està dins dels supòsits de declaració
responsable o incomplira per qualsevol altra causa la normativa urbanística o sectorial aplicable o no
tinguera les concessions o autoritzacions sectorials pertinents, es procedirà per part del promotor de l'obra
o de qualsevol altre subjecte intervinent en la mateixa a la immediata paralització de l'obra. L'advertència
municipal en aqueix sentit, des del moment de la notificació, suposa la carència de títol habilitant per a la
realització de les obres, així com per a l'ocupació del domini públic municipal.
3.6. Només estarà legitimat per a presentar la declaració responsable el subjecte que assumisca la
condició de promotor de la mateixa. No serà admissible ni produirà efectes la declaració responsable
subscrita pel contractista de l'obra llevat que en el concorreguera la circumstància de promotor de l'obra.
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3.7. La declaració responsable no implicarà l'autorització per a ocupació de la via pública ni altres
autoritzacions administratives.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
Queden derogades totes aquelles previsions normatives municipals de caràcter procedimental que
contradiguen les previsions de la present ordenança i en especial aquelles previstes en les normes
urbanístiques de Beniatjar reguladores del tràmit d'atorgament de llicències d'obres menors que resulten
incompatibles amb la mateixa.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
Aquells procediments d'atorgament de llicències d'obres menors iniciats amb anterioritat a l'entrada en
vigor de la present ordenança podran reconduir-se voluntàriament a les previsions procedimentals de la
present ordenança fins al moment del seu atorgament. En cas contrari, es continuaran tramitant d'acord
amb les previsions procedimentals vigents en el moment de la seua sol·licitud.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la província.
ANNEX I
Model de declaració responsable.
En/Na................................................, en representació de ....................................., amb DNI/CIF................,
i domicili en ............................., telèfon.................., fax..........., i correu electrònic..........................., davant
de l'Excm. Ajuntament de Beniatjar.
DECLARE:
PRIMER: Que pretenc, en condició de promotor, l'execució material de l'obra següent:
Descripció, global i d'elements més significatius:
(si l'espai indicat no és suficient o es pretén substituir la descripció per una representació gràfica en pla,
s'haurà de subscriure igualment la mateixa i indicar en aquest espai que s'adjunta el mateix)
Superfície:
Pressupost d'execució material (sense IVA):
Ubicació:
Referència cadastral de l'immoble on es localitzen les obres:
Termini d'execució (màxim 6 mesos) a comptar de la presentació de la present declaració:
Contractista de les obres (indicar raó social, CIF, domicili fiscal i a l'efecte de notificacions, així com forma
de contacte):
SEGON: Que manifeste, sota la meua exclusiva responsabilitat, que les obres expressades en la present
declaració són obres de mera reforma que no incorren en cap de les circumstàncies següents:
1. Suposar una alteració estructural de l'edifici, afectant elements estructurals dels mateixos.
2. Suposar una modificació general de la façana, bé perquè hi ha un canvi de disposició dels buits de
portes i finestres, o bé perquè les característiques de les obres exigesquen la redacció de projecte tècnic.
3. Afectar un immoble catalogat o en tràmit de catalogació, en els termes en què l’esmentada catalogació
està definida per la legislació de patrimoni cultural tant estatal com valenciana.
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4. Ser obres afectes el desenvolupament d'una activitat subjecta a la corresponent autorització ambiental,
d'activitats recreatives o semblants.
5. Suposar la implantació de serveis per façana o la reposició dels mateixos.
6. Les ubicades en edificis que es troben fora d'ordenació.
7. Les ubicades en sòl urbanitzable o no urbanitzable.
8. Afectar restes arqueològiques, en els termes definits per la legislació de patrimoni cultural valenciana
sense haver obtingut la corresponent autorització arqueològica.
9. Afectar alineacions definides pel planejament urbanístic o ser limítrofs a les mateixes, i no comptar amb
la corresponent acta d'alineacions.
10. Suposar l'ocupació de domini públic estatal, autonòmic o local, o bé de les zones de servitud i
protecció d'aquell, sense comptar amb la corresponent autorització demanial per a la seua execució.
11. Constituir física o jurídicament un acte de segregació o parcel·lació i no comptar amb la corresponent
llicència de segregació o parcel·lació.
12. Estar subjecta l'obra a altres normatives sectorials i no comptar amb les pertinents autoritzacions.
TERCER: Que complisc amb els requisits establerts en la normativa urbanística i sectorial vigent
(planejament urbanístic de Beniatjar, legislació urbanística, normes d'habitabilitat i disseny, Codi Tècnic de
l'edificació, etc.) per a poder executar materialment l'obra identificada en el present document, i que
dispose de la documentació que així ho acredita, la qual aportaré de forma immediata en el cas que siga
requerida per l'Administració municipal en el compliment de les seues funcions d'inspecció i control.
QUART: Manifeste així mateix que sóc coneixedor que l'incompliment en l'execució material de l'obra de
qualsevol precepte legal, siga d'índole urbanística o pertanyent a altres sectors, provocarà la paralització
immediata de l'execució de l'obra i si és el cas, encara que estiga finalitzada, que l’esmentat incompliment
comportarà també com a efecte la necessitat de procedir a la restitució a la meua costa de les coses al
seu estat originari (assumint, en conseqüència, el cost de la possible demolició o retroacció de les
actuacions en el cas que la mateixa procedira), a més de suposar la imposició de les corresponents
sancions (prèvia instrucció de l'oportú expedient). Consideracions que són extensives a la circumstància
de que es constate l'existència d'una inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol
dada, manifestació o document que s'acompanye o incorpore a la declaració responsable. I tot això sense
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què poguera incórrer.
CINQUÉ: Assumisc, així mateix, l'obligació de respondre degudament en el termini màxim de 10 dies
qualsevol requeriment d'aclariment sobre les característiques de l'obra que em dirigisca l'Ajuntament. La
falta d'atenció del requeriment municipal en l’esmentat termini màxim produirà com a efecte que les obres
no compten amb la cobertura d'una declaració l'abast de la qual, havent-se suscitats dubtes per part de
l'administració, no ha sigut aclarit degudament per la meua part, procedint en conseqüència a paralitzar
l'obra que estiga executant.
SISÉ: En el cas que per part dels serveis tècnics municipals se'm traslladara de l'informe tècnic municipal
en què s'apreciara que concorre la circumstància d'inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial,
en qualsevol dada, manifestació o document, o bé en la que s'haguera detectat que l'obra que es pretén
executar no està dins dels supòsits de declaració responsable o incomplira per qualsevol altra causa la
normativa urbanística o sectorial aplicable o no tinguera les concessions o autoritzacions sectorials
pertinents, procediré a la immediata paralització de l'obra. Assumisc que l'advertència municipal en aqueix
sentit, des del moment de la notificació, suposa la carència de títol habilitant per a la realització de les
obres, així com per a l'ocupació del domini públic local.
SETÉ: Així mateix assumisc l'obligació de complir l'execució material de les obres en el termini
expressament recollit en la present declaració, mai superior a 6 mesos, i de comunicar expressament a
l'Administració la finalització de les mateixes, no entenent emparades per la present declaració aquelles
que es realitzen fora dels dits terminis.
El que manifeste i declare als efectes indicats en el present document.
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A Beniatjar, a.. de .......... de 201..
El Promotor de les obres
EN/NA.............................
ANNEX II
Documentació annexa a la declaració responsable.
A.- En tot cas:
1. Acreditació de l'abonament de la taxa/impostos corresponents, amb l'abast fixat en la corresponent
ordenança fiscal.
2. Fotografies detallades de la situació de l'immoble abans de l'execució de l'obra que es pretén. Les
mateixes hauran de comprendre totes les perspectives de l’esmentada ubicació.
B.- En el cas que procedira:
1. Identificació del contractista, si fóra diferent del promotor de l'obra.
2. Pressupost subscrit pel contractista, si fóra diferent del promotor de l'obra.
3. Autorització demanial, si és el cas.
4. Autorització arqueològica, si és el cas.
5. Acta d'alineacions i rasants, si és el cas.
6. Llicència de segregació o parcel·lació, si és el cas.
7. Pla descriptiu de les obres que es pretenen en el cas que les mateixes suposen una modificació de la
distribució interior de les vivendes i la resta d'immobles o afectar les condicions definides en les normes
d'habitabilitat."

4.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA D'ENTRADA DE
VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER A
APARCAMENT EXCLUSIU (Expt. 82/2011)
Vist l'expedient que es tramita per a la modificació de l'Ordenança d'entrada de
vehicles a través de les voreres i reserva de la via pública per a aparcament exclusiu.
Atesa la Providència d'Alcaldia de data 23 de setembre de 2011, en la qual
s'acredita la necessitat de modificar l’esmentada ordenança i l'informe de la secretàriainterventora de la mateixa data.
El Sr. Francisco Giner pren la paraula per a manifestar que en el seu dia es va
modificar l'Ordenança suprimint el paràgraf que ara s'inclou perquè és de l'opinió que
cal adaptar les cases a les condicions dels carrers i no a l’inrevés, i posa l'exemple del
carrer del Músic Enrique Pardo en el qual no es pot passar per les voreres. Considera
que l'aplicació de la modificació resulta discriminatòria i proposa que es tribute per
això.
La Sra. Isabel Sampío afirma que en el nucli antic els carrers són molt estrets i
és complicat realitzar les reformes que proposa el regidor.
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Després de la deliberació anterior, el Ple de l'Ajuntament, per majoria de
quatre vots a favor del grup Bloc-Compromís, i 3 en contra dels regidors del Grup
Popular, aprova el següent ACORD:
Primer. Aprovar inicialment i definitiva, en el cas de no produir-se
reclamacions, la modificació de l'Ordenança d'entrada de vehicles a través de les
voreres i reserva de la via pública per a aparcament exclusiu.
En conseqüència, s'afig a l'article nové un tercer paràgraf,
literalment és el següent:

que diu

“Als carrers l'amplària dels quals siga inferior a 7 metres, els concessionaris
tindran dret a l'aprofitament, en la mateixa longitud, de la part frontal del mateix,
havent de pintar de groc el tram de rastell de l’esmentada vorera”.
Segon. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, per mitjà
d'exposició del mateix al tauler d'anuncis aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la
Província de València, per un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els
interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimen oportunes.
Tercer. Considerar, en el cas en què 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 de València, per a la seua
vigència i possibilitat de la seua impugnació.

5.- APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE CONTRACTACIÓ I NOMENAMENT
DE DIRECTOR TÈCNIC PER AL PLA COMPLEMENTARI AL PLA
PROVINCIAL D'OBRES I SERVEIS, PPOS 2010 (Expt. 83/2011)
Vistes les directrius del Pla Complementari al Pla d'Obres i Serveis de
competència Municipal de l'any 2010, aprovades per l'Excma. Diputació Provincial de
València en sessió de Ple de 26 de gener del 2011, a proposta de la Comissió
Informativa de Cooperació i Medi Ambient.
Atés que d'acord amb el que disposen els objectius de les directrius del pla, a
l'Ajuntament de Beniatjar li correspondrien 1.655,85 €
Atés que aquest Ajuntament ha sol·licitat la inclusió en l’esmentat pla per a
l'obra “CONDICIONAMENT MUR I TANCA DE L’AULARI CERVANTES DEL C.R.A.
CASTELL DE CARBONERA” per un import de 1.655,85 €, la memòria valorada del
qual ha sigut redactada pel Tècnic municipal En Francisco Boronat Tejada
La corporació municipal, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Acceptar la delegació d’aquest municipi per a contractar l'obra
mencionada anteriorment, i continguda en les directrius aprovades pel Ple de la
corporació Provincial en data 26 de gener del 2011.
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Segon. Nomenar i encarregar la Direcció Tècnica de les obres al Tècnic
Municipal En Francisco Boronat Tejada.
Tercer. Remetre certificat d’aquest acord a l'Excma. Diputació Provincial, als
efectes oportuns.

6.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT PERQUÈ EL CORREDOR
MEDITERRANI ENTRE A FORMAR PART DEL NUCLI CENTRAL DE LA
XARXA
TRANSEUROPEA DE TRANSPORT, COM A PROJECTE
PRIORITARI
Vista la moció que literalment es transcriu a continuació:
“En/Na ……………...…………………………………………. Acalde/sa de l'Ajuntament de
………………………..., en nom i representació del mateix, per mitjà del present escrit, i fent ús de les
atribucions que li confereix el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats
locals (aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre), eleva al Ple de la corporació per al seu
debat la Moció següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Reunida la Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i províncies en data 5 de
setembre del 2011, aprova per unanimitat la proposta de “Moció de suport perquè el Corredor Mediterrani
entre a formar part del nucli central de la Xarxa Transeuropea de Transports, com a projecte prioritari”,
amb l'acord de la seua remissió a totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la seua
aprovació i a fi que manifesten el seu suport a esta Moció basant-se en:
El 30 de juny va eixir a la llum la proposta de pressupost remesa per la Comissió Europea al
Consell i al Parlament, que mostra els projectes que serien finançats sota les perspectives financeres
2014-2020 COM(2011) 500/2. En ella, trobem la informació relativa al desenvolupament ferroviari en la
península ibèrica, en la que han sigut inicialment inclosos els següents trams, deixant fora el tram
(Algesires-València):
*Algesires – Madrid: Estudis en marxa, les obres començaran en 2015 i hauran d'estar completats en 2020;
*Connexió ferroviària València - Tarragona – Barcelona: Construcció prevista entre 2014 i 2020;
*Barcelona – Perpignan: Treballs en marxa, a completar abans de 2015;
Al setembre del 2011 hauran de publicar-se les “whitelines” fruit de la revisió de les RTE-T, que
haurà de presentar la Comissió Europea en què s'inclouran els projectes que seran cofinançats per la CE
fins 2030. Per als nostres interessos, la Comissió hauria d'incloure ací el tram restant del Corredor
Mediterrani (Algesires –València).
Segons els estudis del Ministeri de Foment, el Corredor Mediterrani (Andalusia, Múrcia, C.
Valenciana i Catalunya) és un eix que potenciarà el rol d'Espanya com a plataforma logística
internacional, connectant els nostres productes i passatgers amb la resta d'Europa.
A més, contribuirà al canvi de model productiu millorant la qualitat i fiabilitat del transport de
mercaderies i reduint el cost per unitat transportada.
Consolidarà una xarxa bàsica de nodes i instal·lacions logístiques eficients, millorant els
accessos ferroviaris als mateixos. El Corredor Mediterrani discorrerà al llarg de quasi 1.300 quilòmetres
per quatre comunitats autònomes (Catalunya, València, Múrcia i Andalusia), aglutinant així a pràcticament
la mitat de la població espanyola i el 40% del PIB, la meitat del valor de la producció agrària nacional, el
55% de la producció industrial, el 60% de les exportacions, el 70% del turisme, el 60% del tràfic terrestre
de mercaderies i el 65% del tràfic marítim. En ell es localitzen cinc de les deu àrees metropolitanes més
importants d'Espanya.
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D'altra banda, promourà la intermodalitat amb altres mitjans de transport, i en particular amb el
transport marítim, millorant els accessos ferroviaris als ports. Destacant que tres dels quatre ports més
importants d'Europa, pel que fa al trànsit de contenidors estan en el litoral mediterrani. Així mateix, el 91
per cent dels contenidors que es mouen en tot el territori nacional també es produeixen precisament
entorn a aquesta infraestructura.
Augmentar la competitivitat del transport ferroviari de mercaderies, possibilitant la circulació de
trens de major longitud (750m).
Incrementarà la participació del ferrocarril, multiplicant per més del doble la quota global del
ferrocarril en el transport de mercaderies d'acord amb els objectius del PEITFM.
Connectarà i donarà accés als grans nuclis urbans del corredor amb una línia d'alta velocitat per
a transport de viatgers.
Dotarà el corredor d'unes infraestructures i instal·lacions ferroviàries que garantisquen la
continuïtat dels itineraris i la màxima seguretat.
L'objectiu final i principal és la competitivitat de la nostra economia amb un transport més eficient
i fiable i d'enfortir la cohesió social i territorial, millorant la major qualitat. Assegurar una adequada
continuïtat amb l'accessibilitat i el desenvolupament regional. Impulsar la intercomunicació amb altres
corredors ferroviaris nacionals i europeus. Incrementar la quota i la coordinació entre les diferents formes
de transport. Contribuir en definitiva amb un sistema de transport més eficient, competitiu i sostenible.
És per això que presentem a consideració, debat i aprovació del Ple, l'ACORD següent:
1. Sol·licitem que s'eleve a la Comissió de la Unió Europea i al Ministeri de Foment, la necessitat
incloure en les -Xarxes Transeuropees de Transport (RTE-T) prioritàries el Corredor Mediterrani complet,
des de Cadis/Algesires – Màlaga – Granada – Almeria - Múrcia/Cartagena – Alacant – València – Castelló
– Tarragona – Barcelona – Girona - frontera francesa.
2. Comunicar aquest acord a la presidenta de la FVMP.”

La corporació, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Sol·licitar que s'eleve a la Comissió de la Unió Europea i al Ministeri de
Foment, la necessitat incloure en les Xarxes Transeuropees de Transport (RTE-T)
prioritàries el Corredor Mediterrani complet, des de Cadis/Algesires – Màlaga –
Granada – Almeria - Múrcia/Cartagena – Alacant – València – Castelló – Tarragona –
Barcelona – Girona - frontera francesa.
Segon. Comunicar aquest acord a la presidenta de la FVMP.

7.- MODIFICACIÓ DEL DIA DE MERCAT
Vista la proposta de l'Alcaldia, del següent tenor literal:
“Vist l'acord del Ple d’aquest Ajuntament, de data 16 de juny del 2011, del següent tenor literal:
“Donat compte de la proposta de l'Alcaldia sobre establiment de dia de mercat en la localitat, que
diu literalment el següent:
“Vista la conveniència d'establir un dia de mercat, perquè quede ordenada la venda ambulant en
aquest municipi, de forma que es puguen millorar les necessitats dels seus habitants, i es puga atraure a
la població d’bitants d'altres municipis, de forma que es dinamitze la vida i l'economia del municipi, s'eleva
al Ple la PROPOSTA següent:
Primer. Establir com a dia de mercat per a la venda ambulant els diumenges, amb les
excepcions que es creguen convenients per necessitats puntuals del calendari.

Acta Sessió Ordinària Ple 9/2011 (28/09/2011)

10

Segon. Mantindre els dies actuals en què vénen a la localitat els venedors ambulants de
matèries peribles (fruita i verdura, peix, saladures i fiambres, congelats, etc.) i aquells que, per comoditat
de la població, es creguen necessaris.
Tercer.- Establir les taxes corresponents per venda ambulant.”
Sotmés a votació, el Ple de la corporació aprova la proposició precedent per 4 vots a favor del
Grup Bloc-Compromís i 3 abstencions del Grup Popular.”
Atés que esta Alcaldia creu convenient modificar el dia de mercat en esta localitat, de manera
que passe a tindre lloc en dissabte, mantenint les excepcions que consten en l'acord de Ple de 16 juny
del 2011, transcrit més amunt.
Se sotmet esta proposta a la consideració del Ple de la corporació, que acordarà el que estime
convenient als interessos del municipi.”

La corporació, per unanimitat, ACORDA:
Aprovar la proposta de l'Alcaldia, que es transcriu en aquest punt, en tots els
seus termes.

8.- 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
pregunta si algun grup polític desitja sotmetre a la consideració del Ple, per raons
d'urgència, algun assumpte no comprés en l'orde del dia que acompanya a la
convocatòria i que no tinga cabuda en el punt de precs, preguntes i mocions de
control.
8.1. Aprovació del conveni de l’ecoparc
Atés que l'ecoparc que fins ara funcionava al Ràfol de Salem, que prestava
servei a aquesta població de Beniatjar, ha sigut tancat pel seu Ajuntament.
Vist el conveni que es transcriu literalment a continuació com a annex, proposat
per l'Ajuntament de Castelló de Rugat, a subscriure per aquest Ajuntament de
Beniatjar, per a poder accedir al servei d'ecoparc d'aquell municipi.
ANNEX
ESBORRANY DEL CONVENI PER MANTENIMENT DE L'ÀREA D'APORTACIÓ DE CASTELLÓ DE
RUGAT
Després de la presa de possessió dels nous equips de govern als municipis de, Salem, Ràfol de Salem,
Rugat, Aielo de Rugat i Castelló de Rugat, es van reunir els Representants del municipis abans
esmentats, per recollir a un acord de gestió mancomunada de l'Àrea d'Aportació de Castelló de Rugat.
L'alcalde de Castelló de Rugat, va exposar els motius per mancomunar el servei i va explicar l'Estudi de
funcionament que seguidament es transcriu:
ESTUDI FUNCIONAMENT ECOPARC PER l'AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS.
El Sr. Alcalde, demana un replantejament del funcionament i gestió de l'Àrea d'Aportació (ECOPARC) de
Castelló de Rugat, per convindre la seua gestió entre els municipis de:
SALEM, que segons el padró de 2010 té.........................497 habitants

Acta Sessió Ordinària Ple 9/2011 (28/09/2011)

11

RÀFOL DE SALEM, que segons el padró de 2010 té.......473 habitants
AIELO DE RUGAT, que segons el padró de 2010 té........200 habitants
RUGAT que segons el padró de 2010 té..........................208 habitants
CASTELLÓ DE RUGAT,que segons el padró de 2010 té.....2.243 habitants.
BENIATJAR, que segons el padró de 2010, té................ 271 habitants
En total és tracta de continuar el serves d'Àrea d'Aportació mancomunat entre els 3.892 habitants dels
poblacions abans relacionades.
DESPESES DEL SERVEI:
L'ajuntament de Castelló de Rugat, ofereix tots els instal·lacions a l'Agrupació de Municipis abans
esmentats, sense cost, ja que el terreny va ser aportat per l'Ajuntament i els instal·lacions Varen ser
sufragades per la Diputació Provincial de València.
El cost del personal adscrit al servei, és:
VALENTIN POU FAUS
Sou anual
Seguretat social empresa
Total cost anual (1)

16.759,46 €
5.892,00 €
22.651,46 €

Adscrit al servei al 50%..............11.326,00 euros
1.- GIRSA
Les despeses ocasionades per l'àrea d'aportació (Ecoparc) i de conformitat amb la facturació realitzada
per part de l'empresa GIRSA suposen un total de fins la data d'elaborar el present estudi, del període de
maig 2010 a desembre del 2010 i de gener a abril de 2011 s'ha facturat per part de GIRSA la següent
quantitat:
Maig 2010...................................... 1.254,21
Juny 2010......................................1.644,58
Juliol 2010.................................... 1.704,92
Agost 2010.....................................1.856,16
Setembre 2010.............................. 1.902,07
Octubre 2010................................ 1.422,60
Novembre 2010............................. 1.567,57
Desembre 2010............................. 1.295,61
Gener 2011...................................1.442,55
Febrer 2011..................................1.102,29
Març 2011.................................... 1.719,51
Abril 2011.....................................1.700,91
---------------TOTAL.................................... 18.612,98 Euros
Per tant resulta una quantitat mitjana d'1.551,00 euro al mes.
PER TANT, EL COST TOTAL DEL SERVEI SERIOSA EL SEGÜENT:
GIRSA
Personal Àrea Aportació
TOTAL

18.612,98
11.326,00
29.938.98

Per tant esta quantitat a pagar per parts iguals de tots l'habitants dels població objecte del
conveni(3.621), resulta a un total de 8,27 euros per habitant i any distribuït amb segueix:
SALEM,..497 habitants x 8,27.........................4.110,00 euros any.
RÀFOL DE SALEM, .473 habitants x 8,27...... 3.912,00 euros any
AIELO DE RUGAT,.200 habitants x 8,27........ 1.654,00 euros any
RUGAT .208 habitants x 8,27......................... 1.720,00 euros any
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CASTELLÓ DE RUGAT, 2..243 hab. X 8,27..18.550,00 euros any.
BENIATJAR, 271 x 8,27...............................2.241,00 euros any.
Els rebuts s'emetran pel 50% de l'import el mes de juny i desembre de l'any ( amb dos semestres), o si ho
creuen per ser l'import menys elevat, és pot facturar per mesos vençuts.
Una volta estudiada la proposta de funcionament, els alcaldes presents, proposen acordar, el següent:
El servei començarà a funcionar el primer d'agost del 2011. En el cas de Beniatjer en setembre.
En tots el municipis mancomunats, és publicarà el funcionament de l'Àrea d'Aportació que serà comú per
a tots els habitants de l'Agrupació.
L'estudi es contempla com a base de funcionament i escandall del preu per habitant.
És facturarà l'import per mes vençut, o seguisca el primer rebut és farà efectiu el mes de setembre del
2011, entenent que la despes fixa serà l'import del Personal de l'Àrea d'Aportació (11.326,00), i la resta,
serà la factura emesa per GIRSA del mes d'agost., els dos imports sumats, sàrria la quantitat a repartir
entre els habitants dels poblacions mancomunades a raó de:
SALEM,..497 habitants
RÀFOL DE SALEM, .473 habitants
AIELO DE RUGAT,.200 habitants
RUGAT .208 habitants
CASTELLÓ DE RUGAT, 2..423 habitants.
BENIATJAR, 271 habitants.
Segons els censos d'1 de Gener del 2010.
En el cas que el servei de recollida que fins ara esta gestionant-se per l'Empresa GIRSA, s'estudiaren
condicions mes favorables per altres empreses, és comunicarien els oferisques de tots els municipis, per
poder prendre l'acord corresponent.
Aquest servei s'ofertarà a altres municipis del voltant per que és puguen adherir-se a este conveni, per
baratar els costos.
En prova de conformitat, signen este document els representants del municipis agrupats per mantindre
l'Àrea d'Aportació de Castelló de Rugat, a 13 de juliol del 2011.

La corporació, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovació del conveni de referència.
Segon. Remetre el present acord a l'Ajuntament de Castelló de Rugat.

9. 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.
9.1. 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.
Les resolucions són les següents:
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NUMERO
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
90-bis
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

DATA
ASSUMPTE
27/06/2011 Contractació personal EMCORP 2011 socorristes piscina municipal
29/06/2011 Contractació personal EMCORP 2011 personal enjardinament
Modificació de Crèdits per Generació d'Ingressos (NÚM. 10/2011)
30/06/2011
(Subvencions Estiu)
30/06/2011 RP 06/2011
07/07/2011 Modificació de crèdits NÚM. 11/2011 (La Dipu Et Beca)
07/07/2011 RP RURALCAIXA T/2011/10
07/07/2011 RP POPULAR T/2011/11
07/07/2011 Vacacions Ascensión García de les Heras
Aprovació certificació i factura obra subvenció Presidència integració
11/07/2011
paisatgística parc Sant Josep
14/07/2011 RP RURALCAIXA T/2011/12
14/07/2011 Llicència d'Obres Josefa Ballester Pla (NÚM. 3/2011)
14/07/2011 Aprovació dies no lectius curs 2011-2012
14/07/2011 Llicència ambiental Raul Gomez Pardo
31/07/2011 Orde pagament beques Juliol La Dipu Et Beca 2011
04/08/2011 Llicència d'obertura Raul Gomez Pardo
04/08/2011 RP RURALCAIXA T/2011/13
04/08/2011 RP POPULAR T/2011/14
04/08/2011 Contractació personal PAMER 2011
04/08/2011 Modificació Pressupostària NÚM. 12/2011 (Material Escoleta d'Estiu)
04/08/2011 RP 07/2011
05/09/2011 RP 08/2011
06/09/2011 Orde pagament beques agost La Dipu Et Beca 2011
Orde pagament embargament nomina juliol 2011 Vicente Juan Lopez
06/09/2011
Medina
Orde pagament embargament nomina agost 2011 Vicente Juan Lopez
06/09/2011
Medina
08/09/2011 RP RURALCAIXA T/2011/15
08/09/2011 RP POPULAR T/2011/16
12/09/2011 Resolució aprovació certitificació obra PPOS 2010
12/09/2011 Resolució aprovació certitificació obra PCR 2011
Resolució aprovació certitificació obra PAP 2010 (Fase preliminar
12/09/2011
Brígida Gómez)
APROVACIÓ MINUTA HONORARIS DE REDACCIÓ PROJECTE
12/09/2011
TÈCNIC OBRA PAP 2010-2011
APROVACIÓ MINUTA HONORARIS DE REDACCIÓ PROJECTE
12/09/2011
TÈCNIC OBRA PPOS 2011
APROVACIÓ MINUTA HONORARIS DE REDACCIÓ PROJECTE
12/09/2011
TÈCNIC OBRA PADIC AL PPOS 2010
APROVACIÓ MINUTA HONORARIS DE REDACCIÓ PROJECTE
12/09/2011
TÈCNIC OBRA PCR 2011
12/09/2011 Llicència d'obres José Vicente Bañuls Ginestar (NÚM. 4/2011)
12/09/2011 Llicència d'obres Enrique Giner Giner (NÚM. 5/2011)
13/09/2011 Aprovació Projecte Tècnic PPOS 2011 (Rehabilitació Piscina Municipal)

9.2.- 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 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 comptències delegades pel Ple, de conformitat amb el que disposa l'art.
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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:
No s'ha dictat cap resolució que haja de ser ratificada, de les que es relacionen
en l'apartat 9.1.

10.- PRECS, PREGUNTES I MOCIONS DE CONTROL
Per l'Alcaldia s’obri un torn de precs i preguntes o mocions de control.
En Francisco Giner pregunta quines són les tarifes que s'han aplicat a la
piscina. La Sra. Isabel Sampío li explica els preus de les mateixes, i afirma que s'ha
aplicat un 10 % de descompte als passes de temporada i als passes individuals,
afavorint així les famílies nombroses.
El Sr. Francisco Giner afirma que tal com està redactat el text de l'Ordenança
només s'ha d'aplicar un 10 % de descompte als passes individuals, hi ha un error de
redacció i sol·licita un informe de la secretària sobre si estan o no ben aplicades les
tarifes.
La Sra. Isabel Sampío contesta que la redacció es pot modificar i comenta els
beneficis obtinguts en la recaptació.
A continuació D. Francisco Giner pregunta sobre el terreny d'un particular en el
parc Sant Josep.
Na Isabel Sampío manifesta que li contestarà en un pròxim Ple.
En Francisco Giner mostra unes fotografies d'un carrer en la vorera de les
quals hi ha un bol·lard i pregunta com s'ha col·locat aquest sense prèviament incoar un
expedient, per la qual cosa sol·licita que se li faça arribar informe dels Serveis Socials i
del Tècnic municipal respecte de la seua instal·lació.
A continuació, el Sr. Francisco Giner afirma que la casa que està davant del
bol·lard té un retir pel que sol·licita que l'Alcaldia faça les gestions oportunes perquè
es realitze el retir. L'Alcaldia manifesta que li contestarà en el pròxim Ple.
Finalment, En Francisco Giner pregunta quant ha costat l'obra de l'abeurador
del carrer de Sant Roc i la col·locació del bol·lard que es mencionava més amunt, i si
hi ha consignació pressupostària. La Sra. Isabel Sampío manifesta que li contestarà en
el pròxim Ple.
No havent-hi més assumptes que tractar, la Sra. Presidenta alça la sessió sent
les tretze hores i quaranta 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

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Raquel Calatayud Bataller

Trinidad Gil Garrigues
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