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PLE, SESSIÓ NÚM 1/2017/PLE
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE,
CELEBRADA EL DIA 12 DE GENER DE 2017
HI ASSISTEIXEN
ALCALDE PRESIDENT
Grup municipal Compromís per la Pobla
de Vallbona
Josep Vicent Garcia i Tamarit
REGIDORS/ES
Grup municipal Compromís per la Pobla
de Vallbona
Iris Marco i Pérez
Beatriu Palmero i Simon
Francisco Javier Nóvoa Pérez
Francisco Javier Esteban Alcañiz

Grup municipal Ciudadanos
Alberto Forteza Monfort
Paula García Rico
SECRETARI
(Fa les funcions el Vicesecretari)
José Ignacio del Saz Salazar
Al Saló de sessions de la Casa Consistorial
de la Pobla de Vallbona, en el dia indicat
més amunt.

Grup municipal Socialista
Mª Regina Llavata i Salavert
José Miguel Tomás Madrid
Lucía Sanchis Pitarch
Grup municipal CUPO
Juan Aguilar Moncayo
Francisco Manuel Navarrete Lázaro
Grup municpal EUPV-EVPV-ERPV-AS:
AC
Francisco Javier Descalzo Heras

Degudament convocats, i notificats en
forma de l’ordre del dia comprensiu dels
assumptes que han de ser objecte de
deliberació,
es reuneixen, sota
la
presidència del Sr. Alcalde Josep Vicent
Garcia i Tamarit, en primera convocatòria,
els senyors i les senyores que s’indica al
marge, que integren el quórum necessari
per celebrar sessió ordinària i pública.
La presidència obri l’acte a les 20.30
hores.

Grup municipal Popular
Mª Carmen Contelles Llopis
Sara Beatriz Montañana Bolea

Nombre legal de membres:
Assistents:

Javier Zamora Ciurana
Héctor Llorens San Cristóbal
Maria del Carmen Raimundo Martí
Rosana Marín Rausell
María Dolores Soler Cervera
José María Roch Bondia
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ORDRE DEL DIA
SECRETARIA
1. 4493/2016_Aprovació de la declaració dels Serveis Socials com servei essencial i prioritari
2. 4302/2016_Aprovació de l’ordenança municipal sobre el medi rural de la Pobla de Vallbona
ÒRGANS DE GOVERN
3. 37/2016/MO_Moció sobre la problemática de la sequera i dels episodis de pluges i forts
vents relacionada amb el canvi climàtic, que presenta l'alcalde, d'acord amb el Consell Agrari
Municipal, en sessió celebrada el dia 28 de desembre de 2016
4. Dació de compte de resolució d’Alcaldia núm. 2987/2016, de 5 de desembre, sobre
nomentament de membre de la Junta de Govern Local
5. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidors delegats
6. Mocions
7. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Secretaria
1. 4493/2016_Aprovació de la declaració dels Serveis Socials com servei
essencial i prioritari
Es dóna compte de la proposta dictaminada, que és del següent tenor literal:
«ANTECEDENTES

Vista la providencia de la Concejal Delegada de Servicios Sociales.
Visto el informe de la Trabajadora Social de fecha 29 de diciembre de 2016.
Visto los escritos remitidos por la Secretaría Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía
Personal y por la Dirección General de Servicios Sociales y Personas en Situación de
Dependencia.
Vista la Resolución de Alcaldía nº 53/2016 de fecha 13 de enero de 2016, declarando los
servicios sociales generales como servicios esenciales y prioritarios.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
La Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 21.1.h) y s).
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La Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 26, (servicios
esenciales y prioritarios los declarados en este artículo respecto de los servicios sociales).
La Ley 48/2015, de 29 de octubre de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
2016, art. 20.Dos " Durante el año 2016 no se procederá a la contratación de personal
temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo
en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se consideren
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales."
SE PROPONE
PRIMERO: Declarar los Servicios Sociales Generales como servicio esencial y prioritario.
SEGUNDO: Comunicar el acuerdo plenario a la Secretaria autonómica de Servicios Sociales y
Autonomía Personal.
Extracte de les intervencions produïdes durant el debat de l'assumpte:
La Sra. Regina Llavata explica el punt i justifica el motiu d'elevar els serveis socials com a
servei prioritari, en què és una exigència de la Generalitat Valenciana. Manifesta que se'ls ha
requerit que s'acorde pel ple. A més a més, el govern considera que és un servei bàsic per a
cobrir les necessitats dels ciutadans.
El Sr. Alberto Forteza diu que el grup municipal Ciudadanos ja va votar a favor el seu dia.
La Sra. Mª Carmen Contelles diu que ells també votaran a favor. Explica que quan es va
aprovar la Llei de les Competències de les Administracions ja es va establir que els serveis
socials era un servei bàsic. Conselleria ho fa perquè es contracten persones en aquest servei,
hi ha una taxa de reposició i la llei diu que si el servici és bàsic, poden contractar-se.
La Sra. Regina Llavata explica que quan es va tramitar el reconeixement de les competències
de l'Administració, el Sr. Secretari va manifestar que no era necessari acord plenari, sinó que
era suficient decret d'Alcaldia, no obstant això, s'ha decidit fer-ho d'aquesta manera per tal
d'assegurar-se que és correcte. La subvenció que atorga la Generalitat té com a finalitat la
contractació de personal i s'estima que el nostre municipi necessita 9 tècnics: 5 treballadors
socials, 1,5 psicòlegs, 2,5 educadors i 2 administratius.
La Sra. Iris Marco exposa que es va declarar la situació de serveis mínims per decret d'Alcaldia
per a agilitzar la tramitació de les ajudes. A més, s'està tramitant la constitució d'una borsa de
treballador social.
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR:
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS:

21. Compromís: 5; PSOE: 3; CUPO: 2; EUPV-EVPV-ERPV-AS: AC: 1;
PP: 8; Ciudadanos: 2
0
0
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2. 4302/2016_Aprovació de l’ordenança municipal sobre el medi rural de la
Pobla de Vallbona
Es dóna compte de la proposta dictaminada, que és del següent tenor literal:
õVisto el expediente 4302/2016, sobre aprobación de la Ordenanza del Medio Rural de la

Pobla de Vallbona, que resulta de los siguientes antecedentes y fundamentos de derecho.
I. ANTECEDENTES

I.1. En la sesión del Consell Agrari Municipal, celebrada el día 21 de abril de 2016, se instaba al
Ayuntamiento para la aprobación de una ordenanza del medio rural que atendiera a las
demandas formuladas desde las asociaciones agrarias y, en general, por los agricultores de
este municipio.
I.2. Atendiendo a dicha petición, el Ayuntamiento elaboró un texto de propuesta de ordenanza,
del cual se dio cuenta al Consell Agrari Municipal, en la sesión celebrada el día 5 de
septiembre de 2016, como documento de trabajo previo sobre el que los agricultores y
asociaciones agrarias pudieran formular las alegaciones y sugerencias que consideraran
conveniente.
Durante estos últimos tres meses, la UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS, a través de su
representante en el municipio, Serafín Llavata García, quién además ha comparecido en el
expediente no solo en representación de la UNIÓ, sino también del sector agrario del
municipio, ha propuesto modificaciones al borrador de ordenanza, mediante la adición,
modificación y supresión de determinadas disposiciones de la misma, que figuran en
documento anexo a este informe.
I.3. Tras el estudio de las modificaciones propuestas y de efectuar consultas con diversas
entidades relacionadas con el sector agrario y ganadero, y otras con competencias en materia
de seguridad, como la OCAPA Camp de Turia (Oficina Comarcal Agraria), y el Equipo ROCA
de la Guardia Civil (Equipos de lucha contra el Robo en el Campo), los servicios técnicos del
Ayuntamiento han elaborado un nuevo documento de ordenanza.
Esta última ordenanza, deberá someterse a consulta del Consell Agrari Local, con anterioridad
a su aprobación.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
II.1. La competencia en materia de explotaciones agrarias corresponde a la administración del
Estado y a las Comunidades Autónomas; en este sentido, en el ámbito de la Comunidad
Valenciana se promulgó la ley 8/2002, de 5 de diciembre, de Ordenación y Modernización de
las Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana, cuyo objeto es la regulación del ámbito
de actuación pública de la Comunidad Valenciana en materia de ordenación sectorial y
modernización de sus estructuras agrarias.
No obstante, las entidades locales tienen competencias que inciden directamente en el sector
agrario y que pueden contribuir a mejorar el mismo. A este respecto, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local –en adelante LRBRL–, en su artículo 25.2,
dispone:
"2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de
la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
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a) Urbanismo: planeamiento...
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad...
f) Policía local, protección civil...
Y de conformidad con lo manifestado, el artículo 9 de la Ley 8/2002, de 5 de diciembre, de
Ordenación y Modernización de las Estructuras Agrarias, señala:
Artículo 9 Clasificación del suelo
1. La clasificación de terrenos como suelo no urbanizable de especial protección por
razón de sus valores agrarios y de preservación del medio rural tendrá por finalidad la
promoción del espacio rural como elemento del territorio comunitario y, en particular, la
defensa del destino, usos y funciones propias del suelo de interés agrario.
2. Podrán tener la condición de suelo no urbanizable de especial protección regulado
en esta ley los terrenos que el planeamiento general considere necesario preservar
en atención a los fines a los que se ha hecho referencia en el número anterior, en
función de su valor agrícola, ganadero o forestal.
Y el artículo 12.1 de la Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad
Valenciana, indica que corresponde a las Entidades Locas el ejercicio de las siguientes
competencias:
1. Proyección, construcción, gestión, explotación, conservación y señalización de los
tramos de la Red Local, y de los caminos cuya titularidad les corresponda, así como el
ejercicio por las mismas de las funciones de disciplina varia
Por tanto, resulta evidente que los municipios, en el ejercicio de sus competencias, pueden
incidir sustancialmente en el medio rural mediante la clasificación del suelo, a través de los
instrumentos de planeamiento que aprueben; la realización de labores de vigilancia por
unidades de la policía local especialidad en el sector agrario; así como a través de la regulación
del tráfico, y la gestión, explotación y conservación de los caminos y demás vías rurales.
Y dichas competencias pueden plasmarse en una ordenanza municipal del Medio Rural, como
es el caso que nos ocupa, ya que los municipios, en el ámbito de sus competencias, tienen
reconocida legalmente la potestad reglamentaria (artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo común).
II.2. El procedimiento de aprobación de las ordenanzas municipales se regula en el artículo 49
LRBRL, que establece:
La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días
para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el Pleno.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
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II.3. La aprobación de las ordenanzas municipales es corresponde al Pleno de la Corporación,
tal y como dispone el artículo 22.2.d) LRBRL:
2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la
Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones:
d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.
Para la adopción del acuerdo no se requiere mayoría cualificada, siendo suficiente que el
mismo se apruebe por mayoría simple, ya que no se trata de ninguna de las materias
reguladas en el artículo 47.2 LRBRL.
Por cuanto antecede, informa favorablemente el expediente tramitado y formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza del Medio Rural de la Pobla de Vallbona que se
acompaña como documento anexo a este acuerdo.
SEGUNDO.- Someter a información pública la indicada ordenanza, mediante anuncio
publicado en el BOP, en un periódico de amplia difusión, en el tablón de anuncios y en la
página web del Ayuntamiento, por plazo mínimo de treinta días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias, que serán resueltas por el Pleno.
TERCERO.- En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
ANEXO
PROPUESTAS FORMULADAS POR EL SECTOR AGRARIO

Nº

1

2

ARTICULO

CONTENIDO

Art. 1

Propuesta: y con carácter
transitorio en los suelos
urbanizables que no
hayan sido objeto de
transformación
urbanística, así como en
suelo urbano que se
encuentre en la misma
situación.

Art. 4

Propuesta: Hay que tener
en cuenta que muchas
veces las condiciones de
limpieza y salubridad no
dependen de los actos, ni
de la voluntad de los
titulares de predios
rústicos, pues en aquellos
casos que la limpieza del

INCLUSION

COMENTARIOS

SI

Se ha buscado la
redacción
adecuada para
contemplar su
inclusión

NO

De acuerdo con lo
dispuesto en el
artículo 15.1.c) RDL
7/2015, texto
refundido de la Ley
de Suelo y
Rehabilitación
Urbana, y artículo
180 LOTUP, es
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predio dependa de los
vertidos incontrolados de
terceras personas ajenas
a la titularidad del predio,
estas serán retiradas por
cuenta y razón del
Ayuntamiento, intentado
averiguar por los medios
que considere oportunos
la titularidad de dichos
vertidos incontrolados y
sancionar a las personas
o empresas que los
hayan realizado.
Estos hechos se pueden
ampliar en el apartado f)
del mismo artículo.

3

4

5

6

7

obligación de los
propietarios de
terrenos mantenerlos
en condiciones
seguridad,
salubridad y ornato
público

Art. 4

Propuesta: Retirada del
apartado d del artículo 4
y creación de un capítulo
específico de pastoreo y
apicultura

SI

Art. 5

Propuesta: Pedir y
comprobar que la
recolección en los
campos se realiza por
persona autorizada.

SI

Art. 7

Propuesta: Añadir el
Reglamento sobre cierre
de caminos rurales en el
término de la Pobla de
Vallbona (se adjunta
Anexo 1)

PARCIAL

Art. 10

Propuesta: eliminación de
este artículo porque ya
viene regulado en el
capítulo de pastoreo y
apicultura.

SI

Art. 11

Propuesta: Que el
capítulo de las
Servidumbres pase a ser
el capítulo VI y el capítulo
V pase a ser; Del
pastoreo y la apicultura
ARTÍCULO 11.Pastoreo

PARCIAL
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Se añade el
compromiso de
creación de grupo
de trabajo para su
redacción

Al existir ya un
capítulo expreso
de
aprovechamiento
de pastos se ha
ubicado la
redacción en el
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El ganado deberá circular
por las vías pecuarias.
Queda prohibido dejar
suelto sin pastor el
ganado. Un pastor no
podrá guiar más de 100
cabezas de ganado.
Artículo12. Apicultura
Queda prohibido el
asentamiento de
colmenas en todo el
término municipal en
época de floración de
cítricos, a estos efectos,
se fija entre el 1 de abril i
el 31 de mayo. Sin
perjuicio de la aplicación
de la legislación sectorial
correspondiente, en la
época en la que este
permitida la instalación de
un asentamiento apícola
en el término municipal de
la Pobla de Vallbona, se
exigirá autorización del
ayuntamiento, con un
informe previo del Consell
Agrari Municipal

8

Art. 11

Propuesta: de un metro
hasta 2,5 metros
Propuesta: Previo estudio
del Consell Agrari
Municipal

9

Art. 20

Propuesta: añadir "y
estén plantados antes de
la entrada en vigor de
esta ley"

Art. 23

Propuesta: Modificar la
ordenanza de ruido de la
Pobla de Vallbona.
Decreto 1311/2012
Acogiéndose a la
normativa de aplicación
de fitosanitarios que
recomienda la aplicación
de madrugada o a última
hora de la tarde, cuando
las temperaturas son más
bajas y el viento más
calmado. El horario
habitual de aplicación

10

Capítulo XI de la
ordenaanza

SI

SI

SI
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Queda pendiente
la modificación de
la ordenanza de
ruido pero se
incluye en esta
redacción el
horario indicado
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será de 6h a 23h

11

Art. 26

Propuesta: Las
comunidades de regantes
serán responsables de las
canalizaciones en cuanto
a su mantenimiento, pero
aquellas actuaciones que
realicen tanto empresas,
como particulares, o
autoridades en cuanto a
ampliaciones de caminos,
modificación de
infraestructuras deberán
dejar las canalizaciones
en perfecto estado y
serán responsables de
sus actuaciones

SI

Se ha buscado la
redacción
adecuada para
contemplar su
inclusión

Extracte de les intervencions produïdes durant el debat de l'assumpte:
El Sr. Javier Descalzo explica que el que s'està duent a votació és l'acord del Consell Agrari
que s'ha estat tramitant durant tot aquest l'any. Diu que vàren fer una primera reunió on es van
establir les prioritats, una segona on vàren confeccionar amb els sindicats agraris i sector agrari
un esborrany d'ordenança per a solucionar els problemes de l'activitat agrària. Finalment, en
desembre es va redactar l'esborrany definitiu. Es va constituir un servei de guarderia rural on
s'estableixen les prioritats de treball, a més a més, es creà una Comissió de resolució de
conflictes i una recopilació de lleis que afecten el sector agrari. Només queda l'aprovació
plenària de l'ordenança.
El Sr. Alberto Forteza manifesta que votaran a favor per tal de donar suport al sector agrari.
La Sra. MªCarmen Contelles diu que les ordenances són les mateixes que als altres pobles
adaptant-se a les necessitats però aprofita per a felicitar el Sr. Javier Descalzo.
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR:
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS:

21. Compromís: 5; PSOE: 3; CUPO: 2; EUPV-EVPV-ERPV-AS: AC: 1;
PP: 8; Ciudadanos: 2
0
0
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Òrgans de Govern
3. 37/2016/MO_Moció sobre la problemática de la sequera i dels episodis
de pluges i forts vents relacionada amb el canvi climàtic, que presenta
l'alcalde, d'acord amb el Consell Agrari Municipal, en sessió celebrada el
dia 28 de desembre de 2016
Es dóna compte de la moció dictaminada, que és del següent tenor literal:
«JOSEP VICENT GARCÍA I TAMARIT, alcalde president de l'Ajuntament de la Pobla

de Vallbona, formula davant el Ple de la Corporació la següent moció.

Davant un període de temperatures anormalment elevades i de forts vents de ponent
que ha estat una constant durant els últims anys i fins el mes d'octubre de 2016.
A esta circumstància se li ha sumat l'episodi de temporal de pluges i vents que ha patit
el camp valencià a finals de novembre i sobretot entre el 16 i 19 de desembre.
Esta excepcionalitat climàtica lluny de minvar s'ha mantingut i això ha fet que
s'agreugen les repercussions negatives sobre els sectors productius de la nostra
agricultura i ramaderia.
Davant esta circumstància que no s'està veient solucionada ni per les assegurances
agràries (tal i com ja li hem traslladat al President de la Comissió Territorial
d'Assegurances Agràries) ni pel Ministeri d'Agricultura que únicament ha fet públic la
convocatòria, a través de SAECA, d'una línia de finançament dels avals de nous
préstecs, quan els que van sol·licitar els anteriors préstecs per la sequera de 2014 no
els poden tornar perquè este fenomen climatològic continua. Pel que fa a l'episodi de
pluges i vents, únicament s'han establert per part de les administracions ajudes a les
infraestructures, ajudes que si ben són necessàries no contribueixen a pal·liar els
danys que han provocat en les explotacions agràries i, per tant, en la renda dels
afectats.
Per tant, per concretar diversos aspectes i traslladar-te les nostres peticions urgents
tant a la Conselleria com al Ministeri traslladem la necessitat la següent PROPOSTA
D'ACORD:
Les grans línies reivindicatives més urgents per pal·liar o compensar les pèrdues en
les nostres explotacions es resumeixen en els següents punts:
1. Impulsar declaració institucional de Les Corts Valencianes de suport al sector i
reivindicació de més inversió en infraestructures agràries a la que s'hauria d'adherir
diputacions provincials i ajuntaments.
2. Exempció de dos anys en el pagament de les quotes dels préstecs concedits en el
marc de les següents convocatòries d'ajudes:
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Orden AAA/637/2014, de 21 de abril, por la que se establecen las bases
reguladoras y la convocatoria de medidas de apoyo para facilitar el acceso a la
financiación de las explotaciones agrícoles.
Orden AAA/1446/2014, de 30 de julio, por la que se establecen las bases
reguladoras y la convocatoria de medidas de apoyo para facilitar el acceso a la
financiación de las explotaciones agrarias afectadas por la sequía.
ORDRE 19/2014, de 29 de desembre, de la Conselleria de Presidència i
Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s'establix el procediment per
a la concessió de les ajudes destinades a reparar els efectes produïts per la
sequera en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

3. Concessió d'ajuts d'Estat (ajudes de minimis): 15.000 € per empresa agrària en
tres anys. Es poden concedir el primer any o repartit entre els tres. (Reglament
(UE) nº 1408/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013).
4. Condonació del pagament de l'Impost de Béns Immobles de les parcel·les cultives.
En tractar-se d'un tribut local, sol·licitem que la pèrdua d'ingressos dels
ajuntaments i diputacions provincials siguen compensats amb càrrec als
pressupostos generals de l'Estat.
5. Bonificació del 100% en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social per
contingències comunes corresponents a l'any 2017.
6. Reducció del mòdul en l'IRPF per a les explotacions i activitats agràries afectades.
7. Exempcions per a l'any 2016 del cànon de regulació i tarifa d'utilització de l'aigua
estableix la Llei d'Aigües per a les explotacions de regadiu.
8. Realització d'un estudi per part de la Comissió Territorial d'Assegurances Agràries
sobre la inclusió en l'actual Sistema d'Assegurances Agràries de l'alteració del
règim habitual de variables climàtiques com ara, hores de fred, humitat, punt de
rosada, vent, entre d'altres i que durant el 2014 - 2015 puguen haver estat produint
danys en qualitat i quantitat en les collites, i la cobertura no està contemplada
actualment.
9. Taxació i indemnització del dany real en parcel·la provocat per les pluges i vents
en funció de les exigències comercials, independentment de la franquícia
establerta. És a dir que s'indemnitzi el 100% del dany real.
10. Reducció de les tarifes elèctriques per al reg mitjançant Decret a les PiMEs
agràries, microPiMEs agràries i/o llauradors professionals.
11. Recolzament i un augment d'ajuts per a l'ús d'energies renovables als pous de reg,
iniciant una transició cap a un model més sostenible i autàrquic.
12. Establiment de préstecs amb interès subvencionat per als afectats.
13. Subvenció dels productes fungicides usats per evitar danys addicionals en
producció i plantació.
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Per tot açò, demane que el Ple de l'Excm. Ajuntament aprove la present Moció, i li siga
remés a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic, al Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
Extracte de les intervencions produïdes durant el debat de l'assumpte:
El Sr. Javier Descalzo explica que la moció es va presentar pel Sindicat Agrari La Unió i s'hi ha
debatut perquè es volia contemplar els danys de les últimes pluges. S'han actualitzat dades i
justifica la urgència en què el Consell Agrari pretén que s'aprove abans que el Pressupost
General de l'Estat estiga aprovat.
El Sr. Alberto Forteza posa de manifest que la mesura quarta, que fa relació al pagament de
l'IBI, afecta aquest Ajuntament, ja que pot produir una reducció d'ingressos
El Sr. Javier Descalzo exposa que respecte a eixe punt, es va debatre si el municipi té
competència, concloent que és l'Estat qui ha de compensar l'IBI.
La Sra. Mª Carmen Contelles diu que el PP votarà a favor per a donar suport al sector agrari.
Que ells ja vàren manifestar que molts aspectes estaven desactualitzats. Prega que es
prenguen totes les mesures necessàries perquè el camp necessita l'ajuda de totes les
administracions.
El Sr. Javier Descalzo diu que l'endemà a la reunió del Consell es vàren reunir amb els
representants del sindicat La Unió per a examinar les modificacions.
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR:
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS:

21. Compromís: 5; PSOE: 3; CUPO: 2; EUPV-EVPV-ERPV-AS: AC: 1;
PP: 8; Ciudadanos: 2
0
0

4. Dació de compte de resolució d’Alcaldia núm.2987/2016, de 5 de
desembre, sobre nomenament de membre de la Junta de Govern Local.
Es dóna compte i el Ple s’assabenta de resolució d’Alcaldia núm. 2987/2016, de desembre
sobre nomenament del Sr. Francisco Javier Esteban Alcañiz, regidor de Festes i Música,
membre de la Junta de Govern Local, en substitució de la Sra. Beatriu Palmero i Simon,
regidors de Cultura, Discapacitat i Patrimoni.

5. Dació de compte de resolucions d'Alcaldia i de regidors delegats.
Conforme disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 d'abril, pel que s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals:
El Alcalde dará cuenta sucinta a la Corporación, en cada sesión ordinaria del Pleno, de las
resoluciones que hubiere adoptado desde la última sesión plenaria ordinaria para que los
concejales conozcan el desarrollo de la Administración municipal a los efectos del control y
fiscalización de los órganos de Gobierno, previstos en el artículo 22.2.a de la Ley 7/1985, de 2
de abril.
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A tal efecte, es dóna compte de les resolucions adoptades, que comprenen des de la núm.
2941/2016, d’1 de desembre, fins la 3200/2016, de 27 de desembre, ambdues incloses.
La Corporació municipal es dóna per enterada i per cumplimentat el tràmit que establix l'article
42 del ROF.

6. Mocions
Conforme disposa l'article 91.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 d'abril, pel que s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals:
En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y
antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Presidente preguntará si algún grupo político
desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia, algún asunto no
comprendido en el orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en
el punto de ruegos y preguntas.
No es presenta cap moció.

7. Precs i preguntes
El Sr. Alberto Forteza pregunta pel criteri que han de seguir els grups polítics que vulguen
participar en la revista municipal, finançada amb fons públics de l'Ajuntament.
El Sr. José Miguel Tomàs explica que l'espai de participació es va repartir per igual entre els
partits polítics i tenen intenció d'ampliar-lo a dues pàgines.
El Sr. Alberto Forteza, ensenyant un exemplar de la revista, pregunta perquè no hi ha
possibilitat d'introduir un titular.
El Sr. José Miguel Tomàs contesta que en eixe exemplar en particular hi ha titular però que no
és pràctica habitual.
El Sr. Alcalde diu que si ells no vàren enviar l'escrit amb titular, és normal que no aparega.
El Sr. Alberto Forteza diu que en la informació que se'ls va remetre no apareixia si es podia
escriure un titular. Prega que es constituïsca una comissió de redacció municipal perquè no es
manipule el contingut.
La Sra. Paula Garcia pregunta si s'ha pres alguna mesura com a conseqüència dels
apagaments de la llum del nucli urbà.
El Sr. Juan Aguilar contesta que són conscients i que vàren preguntar a Iberdrola. Es tracta
d'un problema de subministre que està tenint l'empresa i està afectant més municipis. El
subministre no és responsabilitat de l'Ajuntament sinó de l'empresa i aquesta no els
proporciona informació.
La Sra. Paula Garcia demana que s'anuncien aquests problemes a la pàgina web de
l'Ajuntament.
La Sra. Rosana Marín pregunta per les mesures que s'estan prenent en l'obra de les cases de
Miralles, ja que, s'estan fent obres des de fa molt de temps i considera que hauria de haver-se
fiscalitzat l'obra des del principi i els veïns es queixen.
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El Sr. Juan Aguilar contesta que eixa obra té un expedient sancionador obert, és una obra que
va molt lenta per les seues circumstàncies i està molt controlat. L'Ajuntament està actuant però
els temps de l'obra estan dins dels terminis legals.
La Sra. Rosana Marín prega que se li remeten les actes de la Junta Local Fallera que va
demanar.
El Sr. Francisco Javier Esteban recorda que ja es va dir com s'hi ha de sol·licitar informació i no
ho està acomplint. No s'hi ha de sol·licitar al Ple.
La Sra. Mª Dolores Soler pregunta si s'han pres les mesures corresponents pel que fa a
l'establiment dels guals i passos de zebra al parc Pep Balaguer, ja que hi ha dos accessos que
són perillosos.
El Sr. Juan Aguilar explica que les normes de tràfic les regula la policia local i decideixen ells.
La Sra. Mª Dolores Soler replica que quan el Sr. Juan Aguilar estava a l'oposició es preocupava
molt per la segurat ciutadana, en concret pel "Parc dels Rincons" i ara que governa no li dóna
tanta importància.
El Sr. Alcalde diu que la situació és diferent perquè el que es referia el Sr. Juan Aguilar
aleshores era una carretera i el cas d'ara és un carrer petit.
El Sr. Juan Aguilar diu que "el Parc dels Rincons" incompleix totes les normatives europees
El Sr. Alcalde diu que si l'informe de la policia és conforme sí que es posarà el pas de zebra i
els reductors de velocitat.
El Sr. Jose Maria Roch pregunta per la situació del servei d'orientació a la diversitat.
La Sra. Regina Llavata diu que està en funcionament i és un servei que es presta en
confidencialitat per a solucionar problemes que la gent planteja.
El Sr. José Maria Roch prega que es prenguen mesures per als talls de llum.
El Sr. Alcalde diu que està d'acord i que, encara que no siga la seua competència, es va a
tractar de solucionar perquè és intolerable.
El Sr. Hèctor Llorens pregunta si s'ha obert un expedient sancionador a l'empresa adjudicatària
de les obres de la coberta del mercat municipal, ja que tenen fugues.
El Sr. Juan Aguilar diu que l'obra englobava el paviment i l’enllumenat, entre altres, però no la
coberta. El que es va a fer és arreglar-lo però no estava inclòs en el contracte l'eliminació de
goteres.
El Sr. Héctor Llorens prega que es concrete el procediment a seguir per a l'obtenció de la
informació. Afegeix que si el parc que han anomenat no acompleix la normativa, és
competència del nou govern corregir-ho.
El Sr. Juan Aguilar diu que ja estan arreglant totes les coses que s'han fet malament.
El Sr. Alcalde diu que no és que s'estiga procedint diferent sinó que el secretari manifesta que
això és el que demana la llei.
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La Sra. Mª Carmen Raimundo pregunta quan va a establir-se la biblioteca de colors.
La Sra. Regina Llavata explica que la biblioteca de colors està en marxa des del dia que es va
fer el conta contes. Explica que s'ofereixen llibres per a diferents edats a la biblioteca i la
intenció és que cada any es vagen aportant més materials sobre la diversitat sexual. Es volen
fer, a més, activitats per a adolescents però explica que encara no hi ha programació
establerta.
La Sra. Mª Carmen Raimundo prega que es reconsidere la situació de la fira d'atraccions
perquè és perillós a l'estar a les afores del poble.
El Sr. Javier Novoa diu que el govern va proposar altre lloc però les empreses que subministren
les atraccions no estaven d'acord i es considerà que ahí no molestava els veïns.
El Sr. Javier Zamora prega que se subministre la informació que es va demanar abans de
l'informe del Sr. Secretari, ja que aquest no és retroactiu.
El Sr. Alcalde diu que el Sr. Secretari no ha canviat el sistema sinó que és una interpretació de
la llei. Es tracta d'un recordatori de com es devia fer i per tant no s'ha vulnerat cap dret.
El Sr. Javier Zamora pregunta perquè s'han gastat tants diners per fer un informe a la xarxa
social "Igualtat la Pobla", referent a la diversitat sexual.
La Sra. Regina Llavata contesta dient que eixa xarxa social no és el pla d'igualtat sinó que és
un instrument paral·lel a la redacció, per tal de donar informació. Diu que li sorprèn la reacció
que ha tingut el Sr. Javier Zamora.
La Sra. Sara Montañana pregunta si ja s'ha resolt el canvi de la Mútua a la Seguretat Social
dels funcionaris de l'Ajuntament.
La Sra. Iris Marco diu que ja s'ha produït el canvi i que es va fer una reunió per comprovar
quines eren les ofertes que més els interessava i per tant els funcionaris estan contents.
La Sra. Mª Carmen Contelles pregunta si l'Ajuntament és va a desvincular del conveni
d'Ecovidrio i Ecoenves.
El Sr. Javier Descalzo contesta que s'està analitzant si es pot rescatar la competència, ja que el
conveni es va firmar a través del Consorci Valencià i no directament pel municipi.
La Sra. Mª Carmen Contelles prega que se'ls informe quan es concloga. Fa un altre prec: que
el govern local conteste a les preguntes que l'oposició faça i ho faça amb respecte i sense
dilacions.
Manifesta el seu desacord amb el procediment de sol·licitud d'informació que exigeix el Sr.
Secretari i diu que aportaran un informe que ho justifique.
Pel que fa a la revista municipal "Viure", diu que considera que no és necessària per les
despeses que suposa i pel contingut propagandista a favor del govern local.
El Sr. Alcalde diu que està d'acord en el fet que demane respecte però ell també el demana.
Manifesta que està d'acord en el fet que se'ls facen preguntes, al seu torn, però demana que no
s'utilitze per a descontrolar-se. Afegeix que ell sempre ha estat d'acord en el fet que s'oferisca
la informació, solament demana que es respecte el procediment que estableix el Sr. Secretari i
el govern no pot anar en contra.
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Quan a la revista, explica que no tot el món té accés a tots els mitjans de comunicació i per tant
és útil, a més, la despesa és molt baixa. També diu que és normal que el govern del PP
retallara les despeses perquè tenien molt de dèficit, però ara hi ha superàvit i s'estan pagant els
deutes.
La Sra. Mª Carmen Contelles, reitera l'exigència de respecte. Expressa que gràcies al PP, que
va governar els pitjors anys de crisi, l'Ajuntament va tindre molts ingressos per impostos de
construcció i en 2013 era negatiu. A més, diu que si ara hi ha superàvit, és gràcies a la seua
gestió.
El Sr. Alcalde diu que és l'augment del IBI el que ha causat el superàvit. Són els esforços dels
veïns i la seua gestió el que ha millorat la situació econòmica.
I no havent-hi més assumptes per tractar, el senyor president va alçar la sessió a les 22.26
hores del día següent, de què jo, el vicesecretari, done fe.
NOTA INFORMATIVA
La sessió ha estat gravada i consta la còpia corresponent en, format MP3, al servidor de domini
municipal.

JOSE IGNACIO SAZ SALAZAR

JOSEP VICENT GARCIA TAMARIT
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