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PLE, SESSIÓ NÚM 2/2017/PLE
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE,
CELEBRADA EL DIA 9 DE FEBRER DE 2017
HI ASSISTEIXEN

Rosana Marín Rausell
María Dolores Soler Cervera
José María Roch Bondia

ALCALDE PRESIDENT
Grup municipal Compromís per la Pobla
de Vallbona
Josep Vicent Garcia i Tamarit
REGIDORS/E

NO HI ASSISTEIXEN

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 Popular
Mª Carmen Raimundo Martí
Héctor Llórens San Cristóbal

SECRETARI
José Luís Vicedo Rubio

Grup municipal Socialista
Mª Regina Llavata i Salavert
José Miguel Tomás Madrid
Lucía Sanchis Pitarch

Al Saló de sessions de la Casa Consistorial
de la Pobla de Vallbona, en el dia indicat
més amunt.

Grup municipal CUPO
Juan Aguilar Moncayo
Francisco Manuel Navarrete Lázaro
Grup municipal EUPV-EVPV-ERPV-AS:
AC
Francisco Javier Descalzo Heras
Grup municipal Popular
Mª Carmen Contelles Llopis
Sara Beatriz Montañana Bolea
Javier Zamora Ciurana

Nombre legal de membres:
Assistents:

Grup municipal Ciudadanos
Alberto Forteza Monfort
Paula García Rico

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.
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ORDRE DEL DIA
1. Aprovació d’actes de sessions anteriors: sessió ordinària 5/2016, de 12 de maig; sessió
ordinària 13/2016, de 28 de setembre; sessió ordinària 14/2016, de 13 d’octubre.
SECRETARIA
2. 191/2017_Aprovació del reglament intern de funcionament del Consell Sectorial de Medi
Ambient i Planificació Territorial de la Pobla de Vallbona.
3. 219/2017_Aprovació del Reglament del Consell Local de l’Esport.
4. 240/2017_Aprovació de la designació de responsable polític per a formar part de la Comissió
de treball de la Mancomunitat Camp de Túria per a l’elaboració del Pla de Mobilitat Comarcal.
5. 217/2017_Revisió d’ofici de l’acord plenari de 28/04/2009 sobre l’aprovació del conveni de
cessió de sòl amb reserva d’aprofitament, amb la mercantil Touessrok, SLU.
ADMINISTRACIÓ FINANCERA
6. 286/2017_Dació de compte sobre la remissió de la informació al Ministeri d’Administracions
Públiques de l’execució trimestral del pressupost de les Entitats Locals, 4t trimestre de 2016.
7. Dació de compte de resolucions d’alcaldia i de regidors delegats.
8. Mocions
9. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovació d'actes de sessions anteriors: sessió ordinària 5/2016, de 12
de maig; sessió ordinària 13/2016, de 28 de setembre; sessió ordinària
14/2016, de 13 d’octubre
Per la Alcaldia-Presidència es pregunta si algun membre de la Corporació desitja realitzar
alguna correcció a les actes de les següents sessions:
-

Sessió ordinària 5/2016, de 12 de maig
Sessió ordinària 13/2016, de 28 de setembre
Sessió ordinària 14/2016, de 13 d’octubre

No havent-se fet cap observació les actes resulten aprovades, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR:
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS:

11. Compromís: 5; PSOE: 3; CUPO: 2; EUPV-EVPV-ERPV-AS: AC: 1
0
8. PP: 6; Ciudadanos: 2
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Secretaria
2. 191/2017_Aprovació del reglament intern de funcionament del Consell
Sectorial de Medi Ambient i Planificació Territorial de la Pobla de Vallbona
Es dóna compte de la proposta dictaminada, que és del següent tenor literal:
¶L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona va aprovar el Reglament de Participació Ciutadana,

mitjançant acord del Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 10 de març de 2016 i publicat
al BOP núm. 127, de 4 de juliol de 2016.

En el marc del reglament de Participació Ciutadana es crea el Consell Sectorial de Medi
Ambient i Planificació Territorial de la Pobla de Vallbona.
Aquest Consell Sectorial és un òrgan complementari municipal per a promoure la participació
ciutadana en la gestió dels assumptes mediambientals del municipi i de planificació del territori.
Per a l'efectiu funcionament d'aquest Consell resulta necessari aprovar un reglament intern de
funcionament que determine les funcions, composició i organització, així com el seu
funcionament.
Aquesta tasca ha estat encarregada a la Comissió Tècnica del Consell Sectorial de Medi
Ambient.
El Reglament ha estat informat, tècnicament, per l'Agència de Desevolupament Local, amb
data 19 de gener de 2017 i jurídicament, per la Secretaria Municipal amb data 27 de gener de
2017.
L'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local atribueix
als municipis, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seues competències,
promoure activitats i prestar serveis públics, a l´'efecte de satisfer les necessitats i aspiracions
de la comunitat veïnal, en matèria mediambientals i de planificació urbanística.
Per la seua banda, l'article 30 del Reglament de Participació Ciutadana, que regula els Consells
Sectorials i el funcionament, estableix que el Consell mateix elaborarà un reglament intern que
serà aprovat per majoria simple del Ple municipal.
Atesos els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local que estableixen el procediment per a l'elaboració i publicació de les ordenances i
reglaments locals.
De conformitat amb allò que disposa l'article 22.2 d) de la Llei 7/1985, que atribueix al Ple la
competència per a l'aprovació de les ordenances.
Es proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar el reglament intern del Consell Sectorial de Medi Ambient i de Planificació
Territorial de la Pobla de Vallbona, que es transcriu a continuació:
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REGLAMENT INTERN DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL SECTORIAL DE MEDI
AMBIENT I PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DE LA POBLA DE VALLBONA
PREÀMBUL
TÍTOL I – DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Naturalesa i Objecte.
Article 2. Funcions del Consell.
Article 3. Composició del Consell.
Article 4. Funcionament del Consell.
TÍTOL II – ORGANITZACIÓ
Article 5. Òrgans de Govern.
Article 6. El/La President/a.
Article 7. El/La Vicepresident/a.
Article 8. El/La Secretari/a.
Article 9. Atribucions del Ple del Consell.
Article 10. Ordre del dia.
Article 12. Quòrum.
TÍTOL III – GRUPS DE TREBALL
Article 14. Grups de treball.
TÍTOL IV – INFORME ANUAL I AVALUACIÓ
Article 15. Informe anual.
Article 16. Coordinació amb el Consell de Participació Ciutadana.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
DISPOSICIÓ FINAL

PREÀMBUL
La participació dels ciutadans i ciutadanes és la base per a crear societats realment
democràtiques, i per a garantir el bé comú davant de voluntats personals. Des d'un punt
de vista vertical, són els municipis els àmbits més directes i més pròxims per a implantar
una vertadera democràcia, fomentant a l'hora, una millora de la convivència ciutadana.
La finalitat de la participació és la d'implantar metodologies que generen processos de
diàleg, l'objectiu dels quals siga assolir consensos, facilitar la presa de decisions i
reformular les relacions.
Mitjançant la participació es poden desenvolupar processos que, adaptant-se a diversos
objectius, faciliten als diferents actors el treballar, pensar, decidir, resoldre i col·laborar
junts amb senyes d'identitat, amb independència i autonomia, reconeixement de la seua
tasca, i funcionament coordinat amb l'Ajuntament.
El Consell Sectorial de Medi Ambient de La Pobla de Vallbona serà permeable i
coneixedor de la realitat municipal i comarcal (mapa social), durador i útil per a la
ciutadania. Així com destinatari i emissor d'informació ambiental del municipi, i
integrador de sensibilitats amb actitud crítica, pretenent ser una ferramenta àgil.
El juny de 2016 va ser definitivament aprovat el Reglament de Participació Ciutadana de
La Pobla de Vallbona, marc de referència per a desenvolupar el present reglament que
regirà el funcionament del Consell Sectorial de Medi Ambient de La Pobla de Vallbona.
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TÍTOL I – DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Naturalesa i Objecte.
El Consell Sectorial de Medi Ambient és un òrgan complementari municipal de caràcter
informatiu, consultiu, de mediació, de control i seguiment, i de formulació de propostes,
que promou la participació ciutadana en la gestió dels assumptes mediambientals del
municipi aportant un punt de vista multidisciplinar.
Aquest Reglament de Funcionament Intern del Consell Sectorial de Medi Ambient té la
voluntat de ser una ferramenta per articular una participació ciutadana que contribueixca
a garantir el bon estat del medi ambient de La Pobla de Vallbona i el benestar de tots els
ciutadans.
El Consell Sectorial de Medi Ambient funcionarà de conformitat amb el que s'estableix
en el present Reglament Intern de Funcionament i en el Reglament de Participació
Ciutadana de La Pobla de Vallbona.
Article 2. Funcions del Consell.
Són funcions del Consell Sectorial de Medi Ambient:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Estar informat de les propostes municipals que afecten l'àrea mediambiental i dels
projectes d'interès global per al municipi, i informar d'elles a la ciutadania.
Escoltar i gestionar les inquietuds ciutadanes i les que genere el propi Consell.
Fer propostes coherents de noves actuacions en temes mediambientals.
Establir línies d'actuació a curt, mig i llarg termini.
Sol·licitar informació sobre temes d'interès.
Establir línies temàtiques i realitzar campanyes que el mateix Consell determinarà
la seua duració.
Proposar la realització d'audiència pública d'acord amb el Reglament de
Participació Ciutadana.
Proposar les inversions necessàries per a l'àrea de Medi Ambient en la fase
d'elaboració de pressupostos municipals.
Revisar les actuacions i propostes que realitza l'Ajuntament en relació al medi
ambient.
Fomentar i col·laborar amb l'associacionisme en el sector mediambiental.
Fomentar la participació de la societat en aquest sector.
Fomentar la coordinació i mediació entre les diferents institucions o entitats
públiques i privades, que actuen en aquest sector.
Fomentar l'aplicació de polítiques i actuacions municipals integrals encaminades a
la defensa dels drets de les persones i del medi ambient.
Promoure la realització d'estudis, informes i actuacions dirigides al foment de
comportaments ciutadans que faciliten el coneixement, la protecció i l'estima per a
la conservació i millora de l'entorn i eviten el seu deteriorament.

Article 3. Composició del Consell.
El Consell Sectorial de Medi Ambient està composat:
1.

President/a.

2.

Vicepresident/a.

3.

Secretari/a.

4.

Vocals:

-

El Regidor de Medi Ambient.
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-

Comissió ciutadana que ha participat en la redacció del present Reglament de
Funcionament Intern del Consell, que figura en l'Annex III.

-

Associacions mediambientals: un representant de cada associació
mediambiental inscrita al Registre Municipal d'Associacions de La Pobla de
Vallbona.

-

Altres institucions: un representant de les institucions o grups socials
relacionades amb aquest tema sectorial. En qualsevol cas, quedarà definida
la conveniència o no segons acord del Consell.

-

Veïns i veïnes: 5 representants dels ciutadans. El Reglament de Participació
Ciutadana estableix que poden assistir amb veu però sense vot; pel que
s'haurà d'articular algun mecanisme a l'hora de la votació per tal d'integrar
l'opinió i valoració dels ciutadans no associats a cap entitat o col·lectiu.
S'haurà de regular com es recull l'opinió dels veïns i veïnes representats. Es
decidirà en una sessió del Consell i quedarà reflectit en l'Acta corresponent.

Article 4. Funcionament del Consell.
1. El Consell Sectorial de Medi Ambient haurà de celebrar sessió ordinària almenys
quatre vegades a l'any o una al trimestre.
2. Les sessions extraordinàries es celebraran a petició del president o a petició de la
tercera part dels membres (amb dret de vot).
3. Les sessions del Consell seran obertes i públiques a tota la població, podent
participar amb veu, però sense vot.
4. Haurà de ser renovat cada dos anys, pel que fa als representants d'Associacions
Mediambientals i altres institucions i representants dels ciutadans/es; i cada quatre anys,
coincidint amb la renovació de la corporació i dels representants de l'Ajuntament. La
renovació es votarà, i s'adaptarà per votació en majoria simple.
5. Anualment, hauran d'aprovar un informe o memòria d'actuacions realitzades durant el
període en qüestió, i proposar iniciatives de millora.
6. Un representant perdrà la seua condició de vocal del Consell, quan es done qualsevol
d'aquests suposats:

-

Per voluntat pròpia de l'entitat a la que representa.

-

Per voluntat de la persona física.

-

Per dissolució o baixa en el Registre Municipal d'Associacions de l'associació a la
qual representa.

-

Incompliment reiterat de l'establert en aquest Reglament, com la falta
d'assistència a les sessions del Consell o dels Grups de Treball.

-

Realització d'activitats, conductes o manifestacions contràries als objectius i
principis del Consell.

TÍTOL II – ORGANITZACIÓ
Article 5. Òrgans de Govern.
El Ple del Consell és el òrgan màxim del Consell Sectorial de Medi Ambient, i estarà
constituït per:
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«
«
«
«

El/La president/a del Consell.
El/La vicepresident/a.
El/La Secretari/a.
Els/Les vocals.

Article 6. El/La President/a.
1. La presidència del Consell Sectorial de Medi Ambient serà ostentada per l'alcalde o
alcaldessa o pel regidor o regidora competent en matèria de Medi Ambient.
2. Correspon a la presidència:

-

Convocar i presidir les sessions del Consell.

-

Fixar l'ordre del dia tenint en compte les propostes presentades pels
membres del Ple del Consell.

-

Traslladar les propostes als òrgans de gestió i de govern municipal.

-

Utilitzar el vot de qualitat en cas d'empat en les votacions, moderar les
sessions i dirigir les deliberacions i totes aquelles que li són pròpies en relació
al funcionament d'un òrgan col·legiat.

-

Convidar, a proposta del Ple, a personal tècnic, institucions o persones
expertes en un tema concret objecte d'estudi o l'opinió del qual es vulga
consultar.

-

Resoldre sobre l'admissió de noves entitats en el Consell, que sempre serà a
proposta del Ple del Consell.

-

Resoldre els dubtes que se susciten de l'aplicació d'aquest reglament,
garantir la participació ciutadana, promoure la coordinació entre aquest
Consell i l'equip de Govern i òrgans de gestió de l'Ajuntament, així com entre
els diferents Consells de l'Ajuntament.

-

Traslladar al Consell queixes o suggeriments presentades pels ciutadans.

Article 7. El/La Vicepresident/a.
1. La vicepresidència serà elegida entre els membres del Consell.
2. Són funcions de la vicepresidència:

«
«
«

Realitzar funcions d'assistència i col·laboració amb la presidència.
Substituir al president en cas d'absència.
Coordinar les actuacions dels grups de treball.

3. La vicepresidència serà designada pel Ple del Consell per majoria.
4. La vicepresidència serà ratificada anualment en el Ple del Consell i serà assumida per
un termini màxim de quatre anys.
Article 8. El/La Secretari/a.
1. El Ple del Consell podrà elegir el secretari/a d'entre els membres del Consell, o podrà
designar aquesta funció a un funcionari/a municipal.
2. Són funcions del secretari/a:

-

Portar el registre d'entrada i eixida dels documents i el servei d'arxiu.
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-

Donar o sol·licitar l'adequada assistència tècnica.

-

Facilitar la documentació i, si escau, els mitjans materials que els membres
del Consell requereixquen per a l'exercici de les seues funcions.

-

Assistir a la presidència en la convocatòria de les sessions del Consell, elevar
acta d'aquestes i publicar-les en els mitjans d'informació municipal.

-

Custodiar les actes i la documentació del Consell, i expedir, amb el vistiplau
de la presidència, certificacions relatives a aquestes.

-

Dur de forma actualitzada el registre de les persones components dels
diferents òrgans, així com de les altes i baixes.

-

Qualsevol altra que se li assigne en el desenvolupament de l'activitat del
Consell.

-

Recopilar els suggeriments del Portal de Participació i les que es realitzen per
Registre d'Entrada de l'Ajuntament.

-

Assistir en l'organització d'esdeveniments, reunions, jornades, etc.

Article 9. Atribucions del Ple del Consell.
Són atribucions del Ple del Consell:

-

Determinar les línies d'actuació del Consell.

-

L'elecció del/de la vicepresident/a.

-

Aprovar la constitució dels grups de treball.

-

Estudiar, debatre i pronunciar-se sobre les diferents propostes i informes en
relació a les polítiques sectorials sotmeses a aprovació pels òrgans
municipals.

-

Aprovar les normes de funcionament intern, així com efectuar els oportuns
suggeriments i si escau proposar modificacions d'aquest reglament.

-

Aprovar la incorporació de nous vocals al Consell, amb aval d'uns o més dels
vocals existents i posteriors votacions, així com la baixa d'alguns dels
incorporats en funció del que s'estableix en aquest Reglament.

-

Avaluar i aprovar el pla anual d'activitats i la corresponent memòria del
Consell, així com la gestió dels grups de treball.

-

Elegir el/la representant del Consell que formarà part del Consell de
Participació Ciutadana.

Article 10. Ordre del dia.
Previ a la convocatòria de les sessions per part de la presidència del Consell, la
secretaria remetrà comunicació amb un ordre del dia provisional, en la qual s'establirà
un termini de 10 dies naturals, amb la finalitat que les persones membres del Consell
puguen fer propostes a l'ordre del dia, així com presentar documentació i aportacions.
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Article 11. Convocatòria.
1. Posteriorment a l'elaboració de l'ordre del dia, la presidència convocarà les sessions
del Ple. En aquesta convocatòria es remetrà l'ordre del dia amb els assumptes que
s'han de tractar, així com la documentació necessària i totes les aportacions que han
pogut realitzar les persones membres del Consell en relació a aquests punts. La
convocatòria de les sessions ordinàries es farà amb cinc dies d'antelació. Respecte a la
celebració de les extraordinàries i urgents es convocaran sense límit d'antelació prèvia.
2. La convocatòria haurà de fer-se preferentment per mitjans electrònics. En el cas que
no fóra possible, podrà fer-se de qualsevol altra forma d'acord amb la normativa vigent
sobre procediment administratiu.
3. La convocatòria junt amb l'ordre del dia es redactaran en valencià i castellà. Tota la
documentació haurà d'estar disponible en la web municipal.
Article 12. Quòrum.
1. El Ple quedarà vàlidament constituït quan assisteixquen almenys la meitat més un
dels seus integrants. Aquest quòrum haurà de mantenir-se al llarg de la sessió.
2. En qualsevol cas és imprescindible la presència del president i del secretari o bé de
les persones que els substitueixquen.
Article 13. Presa de decisions.
En la presa de decisions se cercarà el consens; si aquest en algun cas no és possible,
es recorrerà al vot, i els acords i resolucions s'adoptaran per majoria simple dels
membres presents que tinguen dret al vot. En cas d'empat el president del Consell tindrà
vot de qualitat.
TÍTOL III – GRUPS DE TREBALL
Article 14. Grups de treball.
Per a l'estudi de temes puntuals i concrets relacionats amb l'àmbit del Consell es podran
constituir grups de treball específics, a iniciativa del president del Consell i/o a petició de
la meitat més un dels membres que integren el Consell. Tindran com a funció elaborar
informes, propostes i realitzar aquelles activitats que es consideren convenients per a
les finalitats assignades.
Podran participar en els grups de treball representants de les associacions i entitats
pertanyents al Consell, i també especialistes dels diferents temes objecte d'estudi que
siguen proposats per la majoria de membres del Consell. Estaran coordinats en tot cas
per la vicepresidència.
El règim de reunions dels grups de treball serà flexible, adequat a la urgència del tema.
L'adopció inicial d'acords en els grups de treball es realitzarà per majoria simple de les
persones presents, tenint en compte que sempre hauran de ser elevades al Consell les
conclusions o acords, perquè el Consell aprove definitivament les conclusions i acords
presos en els grups de treball.
TÍTOL IV – INFORME ANUAL I AVALUACIÓ
Article 15. Informe anual.
1. El Consell Sectorial de Medi Ambient elaborarà un informe o una memòria anual que
haurà de contenir tot allò relatiu a l'activitat duta a terme pel propi Consell (acords
presos, elevats al Ple Municipal, aprovats, activitat dels diferents grups de treball, entre
altres).
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2. Aquest informe o memòria es publicarà en la web municipal i serà difosa utilitzant els
diferents mitjans d'informació municipals.
Article 16. Coordinació amb el Consell de Participació Ciutadana.
1. El Consell Sectorial de Medi Ambient haurà de coordinar la seua activitat amb el
Consell de Participació Ciutadana.
2. Podrà sol·licitar assessorament i assistència en qualsevol assumpte relatiu al foment
de la Participació Ciutadana dins de les funcions del Consell.
3. El Consell Sectorial de Medi Ambient seguirà les premisses establertes dins del Pla
de Participació Ciutadana que s'elabore.
Article 17. Avaluació del funcionament.
1. S'avaluarà de forma participativa i anual el funcionament del Consell, i s'analitzaran
els objectius, funcions, composició i dinàmica d'aquest.
2. Aquesta avaluació es realitzarà de manera coordinada amb el Consell de Participació
Ciutadana.
3. De les conclusions obtingudes en aquesta avaluació es podran proposar les
modificacions pertinents al funcionament del Reglament, que hauran de ser aprovades
pel Ple del Consell, segons la disposició addicional primera.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
La modificació total o parcial d'aquest reglament, així com la seua derogació, correspon
al Ple Municipal, a proposta del Consell Sectorial de Medi Ambient.
El Consell Sectorial de Medi Ambient observarà l'estricte compliment de la legislació en
matèria de transparència i protecció de dades.
DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament de Funcionament Intern del Consell Sectorial de Medi Ambient
entrarà en vigor a partir de la seua publicació definitiva en el BOP de València

SEGON. Obrir un període d'informació pública i audiència als interessats de trenta dies,
mitjançant inserció d'edicte en el BOP, tauler d'anuncis de l'Ajuntament i web municipal, a
l'efecte que puguen presentar-s'hi reclamacions i suggeriments, que la corporació resoldrà. Si
no se'n presenta cap, es considerarà definitivament aprovat.»
Extracte de les intervencions produïdes durant el debat de l'assumpte:
El Sr. Javier Descalzo explica en què consisteix el Reglament. Manifesta que s’ha elaborat de
forma participativa pels ciutadans amb la conclusió de cinc jornades. El resultat ha sigut el
document que s’aporta. Una vegada s’aprove, es vol posar en marxa Consells Sectorials de
participació ciutadana i espera que es faça el més prompte possible.
El Sr. Alberto Forteza pregunta sobre la composició de la Comissió Tècnica.
El Sr. Javier Descalzo contesta dient que la convocatòria era oberta, el grup estable de tot el
procediment és el que s’ha quedat, que han sigut setze persones i per això no es creia
convenient limitar el nombre de participants. No hi ha hagut una selecció final perquè el número
que quedà al final el considerà viable.
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Una vegada aprovat es convocarà als membres i es crearan grups de treball per a actuar.
Sotmesa la proposta a votació s'aprova amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR:
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS:

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

3. 219/2017_Aprovació del reglament del Consell Local de l’Esport
Es dóna compte de la proposta, que és del següent tenor literal:
«En el marc del reglament de Participació Ciutadana, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en
sessió celebrada el 10 de març de 2016 i publicat al BOP núm.127, de 4 de juliol de 2016, es
va crear el Consell Local de l'Esport.

En la sessió constitutiva del Consell, celebrada el dia 1 de desembre de 2016, s'aprova elevar
al Ple Municipal una proposta de reglament de funcionament del Consell Local de l'Esport.
El reglament ha estat informat pel tècnic coordinador d'esports, amb data 23 de gener de 2017.
Així mateix, la Secretaria Municipal ha emés el seu informe, amb data 27 de gener de 2017.
L'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local atribueix
als municipis, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seues competències,
promorue activitats i prestar serveis públics, a l'efecte de satisfer les necessitats i aspiracions
de la comunitat veïnal, en materia de procmoció de l'esport i instal·lacions esportives i
d'ocupació del temps lliure.
Per la seua banda, l'article 30 del Reglament de Participació Ciutadana, que regula els Consells
Sectorials i el funcionament, estableix que el consell mateix elaborarà un reglament intern que
serà aprovat per majoria simple del Ple municipal.
Atesos els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1085, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Régim
Local, que estableixen el procediment per a l'elaboració i publicació de les ordenances i
reglaments locals.
De conformitat amb allò que disposa l'article 22.2 d) de la Llei 7/1985, que atribueixen al Ple la
competència per a l'aprovació de les ordenances.
Es proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar el reglament intern del Consell Local de l'Esport de la Pobla de Vallbona, que
es transcriu a continuació:
Reglament de funcionament del Consell Loal de l'Esport de la Pobla de Vallbona
ÍNDEX
Capítol primer. Constitució del Consell Local de L'Esport, naturalesa, denominació, domicili
social, finalitats, composició, drets dels membres i noves incorporacions.
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Article 1. Constitució
Article 2. Personalitat jurídica, àmbit d'actuació i durada.
Article 3. Denominació i domicili
Article 4. Finalitats
Article 5. Composició del Consell Local de l'Esport de la Pobla de Vallbona
Article 6. Drets i deures dels membres del Consell Local de l'Esport
Capítol segon. Òrgans del Consell Local de l'Esport.
Article 7. Òrgans del consell local
Article 8. La Presidència
Article 9. Competències de la Presidència
Article 10. De la Vicepresidència
Article 11. El consell en ple
Article 12. Competències del consell en ple
Article 13. La comissió delegada
Article 14. Competències de la comissió delegada
Article 15. El secretari/ la secretària
Article 16. Funcions del secretari o la secretària
Article 17. Les comissions tècniques
Capítol tercer. Règim de funcionament
Article 18. Règim de sessions
Article 19. Convocatòria i ordre del dia
Article 20. Quòrum per a la vàlida celebració de les sessions
Article 21. Adopció d'acords
Article 22. De la constància dels actes i acords
Capítol quart. Modificacions del reglament de funcionament
Article 23. Modificació del reglament de funcionament
Article 24. Incorporació de nous membres
Article 25. Separació dels membres del Consell Local de l'Esport
Capítol cinqué. Dissolució del Consell Local de l'Esport
Article 26. Dissolució del Consell Local de l'Esport
Capítol sisé. Règim jurídic aplicable
Article 27. Règim jurídic aplicable
CAPÍTOL PRIMER- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL LOCAL DE L'ESPORT,
NATURALESA, DENOMINACIÓ, DOMICILI SOCIAL, FINALITATS, COMPOSICIÓ,
DRETS DELS MEMBRES I NOVES INCORPORACIONS
Article 1. Constitució
A l'empara del Reglament Regulador de la Participació Ciutadana a l'Ajuntament de la
Pobla de Vallbona i de la Llei de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana (Llei
2/2011 de la Generalitat Valenciana) per la qual s'especifiquen les competències esportives
dels municipis és constitueix el Consell Local de l'Esport de la Pobla de Vallbona com un
òrgan sectorial de participació ciutadana, no vinculant, assessor i consultiu en matèria
d'esports per part de la corporació municipal.
Article 2. Personalitat jurídica, àmbit d'actuació i durada
El Consell Local de l'Esport no gaudeix de personalitat jurídica pròpia, però si que és
independent de les entitats que l'integren. Té plena capacitat per al compliment de les
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seues finalitats i la durada s'emmarca dins de la legislatura municipal. L'àmbit d'actuació
s'emmarca dins del terme municipal de la Pobla de Vallbona.
Article 3. Denominació i domicili
Aquest òrgan es denominarà "CONSELL LOCAL DE L'ESPORT DE LA POBLA DE
VALLBONA" i tindrà el seu domicili social a la CIUTAT ESPORTIVA DE LA POBLA DE
VALLBONA ubicada al carrer Reis Catòlics núm. 10 de la Pobla de Vallbona.
Article 4. Finalitats
El Consell Sectorial de l'Esport tindrà les finalitats següents:
a) Informar de les propostes municipals que afecten l'àrea d'esports i dels projectes
d'interés global per al municipi.
b) Fer propostes de noves actuacions en matèria d'esports.
c) Demanar informació sobre temes d'interès que puguen influir en matèria esportiva.
d) Garantir el tracte igualitari entre els agents esportius del municipi, així com el dret
d'audiència de les entitats que formen part de aquest consell.
e) Proposar les inversions necessàries d'esports en la fase d'elaboració dels pressupostos
municipals.
f) Fomentar la coordinació entre les associacions, el veïnat i l'Ajuntament.
g) Proposar la realització d'estudis i projectes de recerca sobre l'esport en el municipi de la
Pobla de Vallbona, les necessitats i inquietuds.
h) Promoure i organitzar la realització i celebració de cursos de formació, jornades de
treball, congressos tècnics, simposis, debats, etc., sobre temes d'esport.
i) Proposar l'elaboració i realització de campanyes informatives.
j) Qualsevol altra finalitat anàloga a les assenyalades.
Article 5. Composició del Consell Local de l'Esport de la Pobla de Vallbona
El Consell Local de l'Esport de la Pobla de Vallbona està compost pels membres següents:
- L'Alcalde de l'Ajuntament de Pobla de Vallbona o regidor/a en qui delegui.
- La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Pobla de Vallbona.
- Un representant de cadascuna de les entitats o associacions esportives de la localitat
sempre que reunisquen els requisits següents:
1.

Estar degudament constituïdes a l'empara de la legislació vigent (Llei 2/2011 de
l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana o la Llei 14/2008
d'Associacions de la Comunitat Valenciana).

2.

Estar degudament registrades en el Registre d'Entitats Esportives o d'Associacions
de la Comunitat Valenciana.

3.

Estar degudament registrades en el Registre Municipal de les Associacions de la
Pobla de Vallbona.
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4.

El fi exclusiu de l'entitat o associació haurà de ser la promoció d'un esport o la
pràctica d'alguna activitat física esportiva entre la població de la Pobla de Vallbona.

5.

Manifestar segons l'òrgan competent la voluntat de formar-ne part.

- Un representant del Consell Escolar Municipal.
- Un secretari o una secretària designat/da pel ple del Consell a proposta de la Presidència.
- El coordinador/tècnic d'Esports de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona que farà funcions
d'assessor del ple del Consell Local en matèria d'esports.
L'elecció i designació de les persones representants de cadascun dels col·lectius i entitats
citades es realitzarà directament per cadascun d'ells d'acord amb principis democràtics i en
la forma prevista en la seua normativa aplicable o en els seus estatuts interns i, en cas que
no estiguera previst, per sufragi.
L'elecció comportarà la d'un candidat titular i un de suplent que el substituirà en cas
d'absència.
Article 6. Drets i deures dels membres del Consell Local de l'Esport
1.- Els membres del Consell Local de l'Esport tindran dret a:
a) Assistir i participar en les sessions del Consell i a votar els assumptes que s'hi plantegen.
b) Triar i ser triat en els òrgans del Consell Local de l'Esport.
c) Proposar mocions i propostes de resolució en les sessions del Consell Local de l'Esport.
d) Proposar assumptes en l'ordre del dia de les sessions del Consell Local de l'Esport.
e) Té dret a veu i vot en tots els òrgans dels quals formen part.
f) Sol·licitar la convocatòria de sessions extraordinàries en tots els òrgans que formen part.
g) Tenir accés a tota la documentació que dispose el Consell Local de l'Esport.
h) Nomenar i separar els seus representants en els òrgans del Consell.
2.- Els membres del Consell estan obligats a:
a) La plena observança de les normes reguladores del consell integrades pel reglament de
règim intern, els reglaments dels serveis o activitats que preste i amb caràcter supletori les
disposicions legals i reglamentàries aplicables a les Entitats Locals.
b) Acceptar i respectar els acords adoptats.
c) Guardar secret de les deliberacions del ple i de les comissions.
CAPÍTOL SEGON. ÒRGANS DEL CONSELL LOCAL DE L'ESPORT
Article 7. Òrgans del Consell Local
1.- Els òrgans unipersonals del Consell Local de l'Esport són els següents:
a) La presidència
b) La vicepresidència
2.- Els òrgans col·legiats del Consell Local de l'Esport són:
c) El Consell Local de l'Esport en Ple
d) La Comissió Delegada
e) Les Comissions Tècniques
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Article 8. El president
La presidència del Consell Local de l'Esport l'exercirà, amb caràcter nat l'alcalde de
l'Ajuntament per a cada mandat electoral, sense perjudici que aquest puga delegar-la
expressament en qualsevol regidor o regidora de la corporació.
Article 9. Competències de la Presidència
1.- El president o la presidenta exercirà les atribucions següents:
a) Dirigir el govern i l'administració del Consell Local de l'Esport.
b) Representar el Consell Local de l'Esport amb caràcter general.
c) Convocar i presidir les sessions del Consell en ple, excepte els supòsits previstos en el
present reglament i en la legislació electoral general, presidir les reunions de la Comissió
Delegada i de qualssevol altres òrgans, i decidir els empats amb vot de qualitat.
d) L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa del Consell Local de
l'Esport en les matèries de competència seua, fins i tot quan les haja delegat en un altre
òrgan i, en cas d'urgència, assumir les competències del Consell en Ple, en aquest supòsit
es comunicarà en la primera sessió que celebre per a la ratificació corresponent.
e) Vetllar pel bon funcionament del Consell Local de l'Esport.
f) Les altres que expressament li atribuïsquen les lleis i les que no s'atribuïsquen a cap
òrgan del Consell Local de l'Esport.
g) Proposar el secretari o la secretària perquè el Ple del Consell l'elegisca.
Article 10. La Vicepresidència
Existiran dos vicepresidents o vicepresidentes, denominats respectivament vicepresident 1r
/ vicepresidenta 1a i vicepresident 2n / vicepresidenta 2a que substituiran, per aquest ordre,
la Presidència en els casos d'absència, vacant, malaltia o abstenció legal o reglamentària.
A més de substituir la Presidència en els supòsits indicats en l'apartat anterior, la
Vicepresidència exercirà per delegació de la Presidència les funcions que aquesta els
encomane.
El càrrec del vicepresident 1r/ vicepresidenta 1a l'exercirà el regidor o regidora d'Esports de
l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona que estiga en cada mandat corporatiu, sense perjudici
que aquesta persona puga delegar-lo expressament en qualsevol altre regidor de la
Corporació.
El vicepresident 2n /vicepresidenta 2a, serà triat per majoria simple entre els membres del
Consell Local de l'Esport. Per aquest motiu s'hi convocarà un procés electoral compost de
les actuacions següents:
a) Elecció de la Mesa Electoral que estarà formada pel president, el vicepresident 1r i el
membre de major edat del Consell Local de l'Esport, assistits pel secretari del Consell.
b) Establiment d'un calendari electoral, que propose la taula electoral i que aprove el ple del
consell.
c) Presentació de candidatures amb el suport, mitjançant signatura, d'almenys el 10% dels
membres del Consell.
Serà el vicepresident 2n el que represente al Consell Local de l'Esport en el Consell de
Participació Ciutadana.
Article 11. El Consell en ple
1.- El Consell en Ple és el màxim òrgan de govern del Consell Local de l'Esport i està
integrat per:
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a) Els membres del Consell Local de l'Esport.
2.- Podran designar un suplent per a substituir els titulars del Consell Local de l'Esport, en
els supòsits de malaltia o absència deguda i documentalment justificades. No podran ser
substituïts per suplents, el president o la presidenta i els vicepresidents del Consell Local de
l'Esport, excepte en els supòsits de delegació expressa en altres membres de la corporació
que s'han esmentat anteriorment. La substitució del suplent es notificarà per escrit.
Solament hi podrà assistir una persona per entitat.
3.- Els representants de les diferents associacions perdran la seua condició quan l'òrgan
que els va nomenar els cesse. Els consells sectorials s'han de renovar cada dos anys, i
quant als representants d'entitats i persones de la ciutadania incorporades, cada quatre
anys, tot coincidint amb el mandat corporatiu pel que fa a les persones representants de
l'Ajuntament.
4.- El secretari o la secretària del Consell Local de l'Esport ho serà del Consell en ple.
5.- La constitució del ple del Consell Local de l'Esport s'haurà de realitzar en un termini
inferior als tres mesos des de la constitució de la nova corporació municipal.
6.-El tècnic d'esports de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona farà funcions d'assessor en
matèria d'esports del Ple del Consell Local de l'Esport.
Article 12. Competències del Consell en Ple
1.- Corresponen al Consell en Ple les atribucions següents:
a) El control i la supervisió dels altres òrgans de govern del Consell Local de l'Esport.
b) Acordar la separació forçosa dels membres del Consell Local de l'Esport.
c) Realitzar propostes o informes en matèria d'esports, perquè la corporació municipal les
tinga en compte.
d)L'aprovació de la proposta de modificació del Reglament de Funcionament.
e) Emetre l'informe previ a la dissolució del Consell Local de l'Esport.
f) Aprovar i crear les comissions tècniques.
g) Nomenar a tècnics si és necessari.
i) Nomenar el representant davant el Consell de Participació Ciutadana.
j) Els altres que expressament li conferisquen les Lleis o el Ple de l'Ajuntament.
2.- Pertany, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura i destitució del
vicepresident 2n / vicepresidenta 2a.
Article 13. La Comissió Delegada
La Comissió Delegada estarà formada:
a) Pel president o per la presidenta.
b) Pels dos vicepresidents.
c) Quatre Vocals que trie el Consell en Ple d'entre els seus membres.
d) El secretari / la secretària.
i) El coordinador-tècnic d'Esports de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.
Article 14. Competències de la Comissió Delegada
La Comissió Delegada com a òrgan rector i coordinador, tindrà les atribucions següents:
a) Preparar els plans i programes d'actuació de cada exercici.
b) Informar sobre les actuacions de la Regidoria d'Esports.
c) Impulsar l'acció del Consell Local de l'Esport i el compliment dels seus objectius i
finalitats.
d) Informar al ple del Consell i valorar els projectes esportius.
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e) Els que expressament hi deleguen el president o la presidenta i el Consell en Ple.
Article 15. El secretari/ la secretària
1.- El secretari o la secretària dels òrgans del Consell Local de l'Esport seran nomenat pel
Ple del consell a proposta del president d'entre els membres del consell que no formen part
de la Comissió delegada.
Article 16. Funcions del secretari o de la secretària
El secretari o la secretària assistiran a les sessions dels òrgans de govern del Consell Local
de l'Esport i exerciran les funcions que li atribueix la normativa del Consell.
Excepte en la Comissió delegada, en la qual actuarà amb veu però sense vot, en el Ple, en
qualitat de membre del Consell, tindrà dret tant a veu com a vot.
Article 17. Les comissions tècniques
1.- Les comissions tècniques són els òrgans d'informe, proposta i assessorament del
Consell Local de l'Esport i estaran integrades de la forma següent:
a) El president o la presidenta del Consell Local de l'Esport o membre del Consell en qui
delegue.
b) Un tècnic o una tècnica experts en temes a tractar per part de la Comissió Tècnica,
proposat pel president i ratificat pel ple, si es considera convenient.
c) Almenys tres vocals del Consell triat pel ple a proposta del president.
2.- Les comissions tècniques tindran unes competències i objectius específics, així com uns
terminis de treball. Aquestes competències i terminis els fixarà i aprovarà el Ple del Consell.
3.- Les comissions tècniques es reuniran tanta vegades com consideren convenient per al
compliment dels objectius encomanats i els informes i propostes s'adoptaran, en qualsevol
cas, per majoria. Per constituir-se vàlidament, serà necessària la presència del president i
del secretari, o els qui legalment el substituïsquen, i d'almenys la meitat dels seus membres.
CAPÍTOL TERCER. RÈGIM DE FUNCIONAMENT
Article 18. Règim de sessions
El Consell en Ple celebrarà sessió ordinària almenys tres vegades a l'any i la Comissió
Delegada, almenys, una vegada al trimestre, en els dies i hores que a aquest efecte s'hi
fixen.
Celebraran sessió extraordinària quan el president o la presidenta ho decidisca, o ho
sol·licite la tercera part, almenys, dels membres del respectiu òrgan col·legiat. La celebració
no podrà demorar-se més enllà de 15 dies naturals des que fos sol·licitada. En la sol·licitud
s'hi especificaran els assumptes a tractar-hi.
Article 19. Convocatòria i ordre del dia
El president o presidenta convocarà les sessions amb l'ajuda del secretari i amb 15 dies
hàbils d'antelació, almenys, a la celebració, excepte les extraordinàries que seran de dos
dies, i es donaran 5 dies en les ordinàries als membres del Consell Local de l'Esport per a la
presentació de propostes per a incloure en l'ordre del dia. Aquestes propostes es remetran
a l'atenció del president o de la presidenta qui les incorporarà a l'ordre del dia.
A la convocatòria s'hi acompanyarà l'ordre del dia corresponent.
El Consell Local de l'Esport celebrarà les sessions a la seua seu, tret que per acord dels
seus òrgans col·legiats decidira realitzar-les en un lloc diferent.
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Aquestes sessions estaran obertes al públic en general.
Article 20. Quòrum per a la vàlida celebració de les sessions
El quòrum per a la vàlida constitució i celebració de les sessions serà de la meitat més un
dels membres del Consell en primera convocatòria i dels assistents en la segona
convocatòria.
Cap sessió podrà celebrar-s'hi vàlidament sense l'assistència del president o de la
presidenta, 1r vicepresident o 1a vicepresidenta i del secretari o secretària del Consell Local
de l'Esport o dels qui legalment els substituïsquen.
Article 21. Adopció d'acords
Els acords s'hi adoptaran per majoria simple dels membres presents.
No obstant això, serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres del Consell Local de l'Esport per a l'adopció d'acords en les matèries següents:
a) La proposta de modificació del Reglament de Funcionament del Consell Local de
l'Esport.
b) La separació dels membres del Consell Local de l'Esport.
Tot això sense perjudici de les majories exigides per a l'adopció de determinats acords per
disposicions legals o reglamentàries o pel present Reglament.
No podrà adoptar-s'hi acord en les sessions ordinàries sobre assumptes que no figuren en
l'ordre del dia de la convocatòria, tret que siguen declarats d'urgència amb el vot favorable
de la majoria de membres que componen l'òrgan col·legiat.
Article 22. De la constància dels actes i acords
De cada sessió el secretari o la secretària n'estendrà la corresponent acta en la qual es farà
constar el lloc, data i hora en què la sessió comença i acaba, els noms i qualitat dels
assistents, els assumptes tractats, els acords adoptats i l'expressió dels vots.
L'acta, aprovada en la sessió següent al fet que es referisca serà subscrita pel secretari o la
secretària, amb el vistiplau del president o de la presidenta i arxivada, amb les garanties de
seguretat convenients, per a formar el llibre d'actes del Consell en Ple i de la Comissió
Delegada, que s'hi portaran separadament.
El que no estiga previst en aquest reglament, sobre actes, adopció d'acords, celebració de
les sessions dels òrgans col·legiats, regirà els preceptes que preveu la normativa de règim
local.
CAPÍTOL QUART MODIFICACIONS DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT
Article 23. Modificació del reglament de funcionament
La proposta de modificació d'aquest Reglament a instància de qualsevol part serà sotmesa
al Consell en Ple, que la farà seua si obté el vot favorable de la majoria al fet que es refereix
l'article vinté primer d'aquesta reglamentació. Aquestes propostes es presentaran a la
Comissió Informativa d'Esports perquè les eleve a l'aprovació del Ple Municipal.
Article 24. Incorporació de nous membres
1.- Les entitats de nova creació que complisquen les condicions de l'article 5é, hauran de
ser incorporades al Consell Local de l'Esport.
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Article 25. Separació dels membres del Consell Local de l'Esport
1.- Els membres del Consell podran separar-se'n voluntàriament comunicant-ho al Consell
en ple de forma fefaent amb dos mesos d'antelació.
2.- Així mateix, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Consell en
Ple, podran ser separats del Consell Local de l'Esport els que incomplisquen de forma
notòria les seues obligacions i/o, realitzen activitats que en perjudiquen la imatge.
3.- A l'hora de separar un membre del Consell Local de l'Esport s'aplicarà el es regula en el
Reglament de funcionament del Consell Local de Participació ciutadana de la Pobla de
Vallbona.
CAPÍTOL CINQUÉ. DISSOLUCIÓ DEL CONSELL LOCAL DE L'ESPORT
Article 26. Dissolució del Consell Local de l'Esport
El Consell Local de l'Esport té la vigència determinada pel mandat electoral. Es procedirà
automàticament i sense necessitat d'acord plenari a la dissolució del Consell Local de
l'Esport un mes vista de la celebració d'eleccions municipals.
Fora d'aquests casos i en els supòsits de dissolució anticipada al cessament del mandat
electoral, la proposta de dissolució del Consell Local de l'Esport el formularà el president o
la presidenta en el ple segons la legislació vigent, i serà necessari l'acord exprés.
CAPÍTOL SISÉ. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE
Article 27.- Règim jurídic aplicable
En el que no preveu aquest reglament resultaran aplicables les restants normes de dret
administratiu i, si aquestes tampoc ho preveuen, resultarà d'aplicació el dret privat.
SEGON. Obrir un període d'informació pública i audiència als interessats de trenta dies, mitjançant
inserció d'edicte en el BOP, tauler d'anuncis de l'Ajuntament i web municipal, a l'efecte que
puguen presentar-s'hi reclamacions i suggeriments, que la corporació resoldrà. Si no se'n presenta
cpa, es considerarà definitvament aprovat.

Extracte de les intervencions produïdes durant el debat de l'assumpte:
La Sra. Iris Marco fa la introducció dient que el Consell Local de l’Esport té un avantatge que és
l’experiència, cosa que no ocorre al Consell de Medi Ambient. Per a elaborar l’esborrany del
reglament s’han fet reunions amb els representants de les associacions del poble, del Consell
Escolar Municipal i dels clubs esportius. Una vegada elaborat, es va presentar a l’assemblea
constitutiva.
El procediment d’actuació és similar al de Medi Ambient: Ple del Consell, Comissió Delegada i
Comissions Tècniques, que són grups de treball. La funció del Consell de L’Esport és fer
propostes sobre el funcionament de l’àrea d’esports del municipi. El Reglament ha sigut aprovat
per consens i es vol reunir tres vegades a l’any i les vegades que els membres establisquen.
Sotmesa la proposta a votació s'aprova amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR:
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS:

13. Compromís:5; PSOE: 3; CUPO: 2; EUPV-EVPV-ERPV-AS: AC: 1;
Ciudadanos: 2
0
6. PP
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4. 240/2017_Aprovació de la designació de responsable polític per a
formar part de la Comissió de treball de la Mancomunitat Camp de Túria
per a l’elaboració del Pla de Mobilitat Comarcal
Es dóna compte de la proposta dictaminada, que és del següent tenor literal:
Amb data 19 de gener de 2017, anotat al registre d'entrada municipal núm. 910, la
Mancomunitat Camp de Túria comunica a l'Ajuntament acord adoptat pel Ple de la
Mancomunitat, en sessió celebrada el dia 27 de desembre de 2016, sobre aprovació de la
proposició del Pla de Mobilitat Comarcal.

Ç

Tanmateix sol·licita a l'Ajuntament la designació d'un responsable polític per a formar part de la
Comissió de treball encarregada de l'elaboració de l'esmentat Pla de Mobilitat.
Atés el que disposa l'informe de la Secretaria municipal, de data 30 de gener de 2017.
De conformitat amb els articles 22.2.b) i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Régim Local.
En ús de les atribucions que m'atribueix la normativa vigent,
Propose al Ple l'adopció del següent acord:
Primer. Designa a l'alcalde de la corporació, Sr. Josep Vicent Garcia i Tamarit, responsable
polític per a formar part de la Comissió de treball de la Mancomunitat Camp de Túria per a
l'elaboració del Pla de Mobilitat Comarcal.
Segon. Notificar el present acord a la Mancomunitat Camp de Túria.È
Extracte de les intervencions produïdes durant el debat de l'assumpte:
El Sr. Alcalde diu que, atenent a l’acord de la Mancomunitat, es vol aprofitar el Pla de Mobilitat
de l’Àrea Metropolitana de València, en el qual estan inclosos diversos municipis de la
comarca, per a que s’amplie als que no ho estan. També diu que considera que en un any es
podrà tindre acabat. Explica que es tracta d’un Pla que estableix les bases de les
comunicacions, horari d’autobusos, entre altres.
Sotmesa la proposta a votació s'aprova amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR:
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS:

13. Compromís:5; PSOE: 3; CUPO: 2; EUPV-EVPV-ERPV-AS: AC: 1;
Ciudadanos: 2
0
6. PP
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5. 217/2017_Revisió d’ofici de l’acord plenari de 28/04/2009, sobre
aprovació del conveni de cessió de sòl amb reserva d’aprofitament, amb
la mercantil Touessrok, SLU
Es dóna compte de la proposta, que és del següent tenor literal:
Visto el expediente tramitado sobre revisión de oficio del acuerdo del Ayuntamiento Pleno de
fecha 28 de abril de 2009, se formula, ante el Pleno de la Corporación, la propuesta de acuerdo
que resulta de los siguientes antecedentes y fundamentos de de derecho.

«

I. ANTECEDENTES
I.1. En fecha 12 de marzo de 2009, se suscribió convenio de cesión de suelo con reserva de
aprovechamiento, de unos terrenos calificados como Dotacional Público ID-7 afectados por la
ampliación del cementerio municipal, entre la entidad mercantil TOUESSROK, S.L., y este
Ayuntamiento.
El citado convenio, fue aprobado por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de abril de
2009, que modificó, no obstante, lo dispuesto en su estipulación sexta cuyo texto definitivo es
del siguiente tenor literal:
SEXTA. CONDICION TEMPORAL.
Si llegado el día 1 de enero de 2011, el titular de los terrenos ocupados no pudiera
materializar el aprovechamiento objeto de reserva porque no se hubiera aprobado
definitivamente el Proyecto de Reparcelación del Sector R-18, el Ayuntamiento
satisfará al interesado una renta anual equivalente al 7 por 100 del valor en venta de
los terrenos ocupados, que se devengará hasta el momento en que se produzca la
aprobación definitiva del indicado Proyecto de Reparcelación del Sector R-18.
I.2. Respecto del convenio, interesa destacar que éste, no solo tenía por objeto la cesión de los
terrenos afectados por la ampliación del cementerio municipal, sino que también incorporaba
una propuesta de modificación del Plan General en cuanto que atribuía a dichos terrenos un
aprovechamiento tipo superior al que figuraba en la ficha de planeamiento y gestión del Sector
R-18, a cuya gestión se adscribe la obtención de los citados terrenos.
En este sentido, en la ficha del Sector R-18 del Plan General, aprobado definitivamente por la
CTU en sesión celebrada el día 2 de julio de 2004 y publicado en el BOP nº 100, de 28 de abril
de 2006, figuran, entre otras, las siguientes determinaciones de carácter estructural:
-

Área de Reparto nº 1
Aprovechamiento tipo: 0,58 m²t/m².
Red adscrita: entre otros terrenos, la parcela calificada como dotacional pública
cementerio, clave ID-7, con una superficie de 6.901,86 m².

Sin embargo, en el convenio suscrito y posteriormente aprobado por el Pleno de la
Corporación, se introducen las siguientes modificaciones que afectan a la indicada ficha de
planeamiento y gestión del Sector R-18.
-

RESPECTO DE LA SUPERFICIE OBJETO DE CESIÓN CON RESERVA DE
APROVECHAMIENTO:
En la estipulación "Primera.- Objeto del convenio", se dice:
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"La cesión al Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona, por la entidad mercantil
TOUESSROK, S.L.U...., de los terrenos afectados por la AMPLIACION DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL (ID-7), identificados en el antecedente V de este convenio.
La cesión incluye los terrenos actualmente afectados por el citado equipamiento
público más aquellos otros que han de incorporarse a dicho equipamiento conforme a
lo especificado en el citado antecedente, con una superficie total de 6.648 m²."
Es decir, en la cesión no solo se incluyen los terrenos calificados como ID-7
(ampliación cementerio), sino también los terrenos especificados en el antecedente V
del convenio, que se corresponden con un vial proyectado al oeste de dicho
equipamiento público que, aunque tienen la calificación de dotacional público, no
forman parte de los terrenos destinados a la ampliación del cementerio ID-7.
De acuerdo con el antecedente V del convenio, la superficie afectada, es la siguiente:
"SUPERFICIE AFECTADA: La superficie afectada, destina a la ampliación del
cementerio, según reciente medición, es de seis mil seiscientos cuarenta y ocho metros
cuadrados (6.648 m²), incluyendo la parte destinada al vial perimetral que se describe a
continuación.
Sin embargo, la citada finca en su linde Oeste no resulta afectada por la ampliación del
citado cementerio, sino que tiene la condición de suelo dotacional viario incluido en la
zona de ordenanza identificada como Suelo Urbano Industrial Ordenado por Edificación
Aislada en Parcela, clave I.1. "
-

RESPECTO DEL APROVECHAMIENTO ATRIBUIDOS A LOS TERRENOS OBJETO
DE CESIÓN CON RESERVA DE APROVECHAMIENTO:
En las estipulaciones segunda y tercera del convenio suscrito, se atribuye a los
terrenos objeto de cesión un aprovechamiento superior al tipo que figura en la ficha del
sector; en este sentido, el aprovechamiento tipo del Sector R-18 es de 0,58 m²t/m² y,
sin embargo a los terrenos cedidos se les reconoce un aprovechamiento de 0,846
m²t/m².
Estipulación "Segunda.- Aprovechamiento y coeficiente corrector":
"Conforme a lo manifestado en el antecedente V, in fine, de este convenio, a los
referidos terrenos de USO DOTACIONAL CEMENTERIO, se les reconoce un
aprovechamiento urbanístico de 1,41m²t/m², que deberá ser ponderado mediante la
aplicación de un coeficiente reductor, dada su anterior inclusión, en el Plan de 1995, en
un polígono de uso industrial, para el que dicho Plan establecía un coeficiente de 0,6
(página 83 de la Memoria Justificativa del PGOU de 1995)."
Estipulación "Tercera.- Aprovechamiento objeto de reserva":
"De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del R.D. 1093/1997, por el que se
aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza
Urbanística, y en aplicación de la ficha del indicado Sector R-18, el aprovechamiento
objeto de reserva a favor de la entidad mercantil TOUESSROK, S.L.U. es, con carácter
provisional, el que se deduce de la siguiente tabla, sin perjuicio de lo dispuesto en el
párrafo siguiente.
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I.3. Siguiendo con el análisis del citado convenio, en sus antecedentes III y IV se justifican las
obligaciones asumidas en las estipulaciones del mismo.
En el antecedente III se hace referencia a la regulación que los terrenos objeto de cesión
tenían en el Plan General de 1995:
III. REGULACION URBANÍSTICA EN EL PLAN GENERAL DE
RECONOCIMIENTO Y VALORACION DE SITUACIONES DIFERENCIDAS

1995.

En el Plan General de 1995 –aprobado por acuerdo de la Comisión Territorial de
Urbanismo en sesión celebrada el día 31 de enero de 1995–, los terrenos descritos
anteriormente tenían, igualmente, la calificación de elemento dotacional público
cementerio; sin embargo la obtención de los mismos no se adscribía a ningún sector de
suelo urbanizable, ya que el Plan no preveía mecanismo alguno para tal fin.
En concreto, los citados terrenos, tenían la condición de Suelo Urbano Dotacional
Cementerio, clave "EC", y se ubicaban en el interior de una zona de ordenanza
identificada como Suelo Urbano Industrial Ordenado por Edificación Aislada en Parcela,
clave 2.1.
Como se ha dicho, el Plan General de 1995 no establecía mecanismo alguno para la
obtención de dicho equipamiento público y, además, la zona en la que se localizaba
dichos terrenos no se incluía en ningún área de reparto, ni se configuraba como una
unidad de ejecución, con identificación de su aprovechamiento tipo y otros parámetros
propios de la ordenación estructural.
En tales casos, la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad
Urbanística –en adelante LRAU– en su artículo 63.B), dispone que "Los terrenos con
destino dotacional público no comprendidos en el apartado anterior podrán ser objeto
de transferencia de aprovechamiento urbanístico o de reparcelación en los términos
establecidos por esta Ley, a cuyo efecto se considerarán como una única área de
reparto cuyo aprovechamiento tipo será el establecido en el artículo 62.1 (último
párrafo) del Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 30 de
junio.
El citado artículo 62.1, que debe considerarse legislación vigente en el ámbito de la
Comunidad Autónoma Valenciana en virtud de la remisión expresa efectuada por la Ley
6/1994, dice, en su párrafo final, lo siguiente:
"En defecto del planeamiento o cuando éste no atribuya aprovechamiento lucrativo
alguno al terreno no incluido en unidad de ejecución, el aprovechamiento a tener
en cuenta, a los solos efectos de su valoración, será de un metro cuadrado
construible por cada metro de suelo, referido al uso predominante en el polígono
fiscal en el que resulte incluido."
Es decir, los citados preceptos disponen que, a falta de previsión expresa del Plan, los
terrenos dotacionales no incluidos en una unidad de ejecución, el aprovechamiento de
los mismos a tener en cuenta, a los solos efectos de su valoración, será de un metro
cuadrado construible por cada metro de suelo, referido al uso predominante en el
polígono fiscal en el que resulte incluido.
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Por tanto, los referidos terrenos de USO DOTACIONAL CEMENTERIO, en el Plan
General de 1995, tenían un aprovechamiento de 1m²t/m², de uso Industrial, ya que el
polígono en el que estaban incluidos se calificaba en dicho Plan como Suelo Urbano
Industrial Ordenado por Edificación Aislada en Parcela, clave 2.1. ..."
Y en el antecedente IV, de conformidad con lo expuesto en el antecedente anterior, se hace
referencia a un expediente de modificación puntual del Plan General de 2004, en curso de
tramitación.
Se trata del expediente nº 2 de Modificaciones Puntuales y Corrección de Erratas del Plan
General de 2004, en el que se incluían un total de 18 modificaciones, de las cuales 17
afectaban a determinaciones propias de la ordenación pormenorizada y, la última de ellas se
refería a las modificaciones de carácter estructural del convenio de cesión de suelo con reserva
de aprovechamiento objeto de este expediente de revisión de oficio.
Esta última modificación, ofrece el siguiente detalle:
IV. MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE 2004.
De conformidad con lo manifestado, el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria
celebrada el día 27 de febrero de 2009, ha adoptado acuerdo sobre aprobación del
"EXPEDIENTE NÚMERO DOS DE MODIFICACIONES PUNTALES DEL PLAN
GENERAL DE 2004", entre las que figura la siguiente:
Modificación nº 18, consistente en modificar la redacción del apartado 2 del artículo 21
de las Normas de Ordenación Estructural en relación con el aprovechamiento de los
terrenos sitos en el casco urbano clasificados como Suelo Urbanizable pero que en el
Plan General de 1995 tenían la clasificación de Suelo Urbano.
REDACCION ORIGINAL.
Artículo 21. Aprovechamiento del Suelo Urbano y el Suelo urbanizable.
2. El aprovechamiento subjetivo, ó susceptible de apropiación por los propietarios del
suelo es igual al porcentaje del Aprovechamiento Tipo del Área de Reparto en la que el
Plan General haya incluido a los terrenos, que en cada momento determine la
legislación urbanística.
MODIFICACION PROPUESTA.
Artículo 21. Aprovechamiento del Suelo Urbano y el Suelo urbanizable.
2. El aprovechamiento subjetivo, ó susceptible de apropiación por los propietarios del
suelo es igual al porcentaje del Aprovechamiento Tipo del Área de Reparto en la que el
Plan General haya incluido a los terrenos, que en cada momento determine la
legislación urbanística.
No obstante, en el Casco Urbano, el aprovechamiento de los terrenos calificados Como
Suelo Urbanizable que hubieran sido suelo Urbano en el Plan General de enero de
1995, será igual al resultado de aplicar dicho porcentaje al Aprovechamiento Promedio
que se estipula en el artículo 26.5 corregido por el coeficiente de ponderación del uso
característico de los terrenos de acuerdo con dicho Plan (página 83 de la Memoria
Justificativa del PGOU de 1995). La diferencia del aprovechamiento resultante de esta
operación, se trasladará a la edificabilidad total del Plan Parcial correspondiente y, ello
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con independencia del Aprovechamiento Tipo del Área de Reparto en la que ahora
hayan sido incluidos.
I.4. El expediente de nº 2 de Modificaciones Puntuales y Corrección de Erratas del Plan
General de 2004, se sometió a información pública por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
adoptado en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2009.
Tras la conclusión del trámite de información pública, el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 11 de junio de 2009, acordó:
1º. APROBAR DEFINITIVAMENTE las modificaciones que afectan a determinaciones
propias de la ordenación pormenorizada (modificaciones de la número 1 a la número
17, ambas inclusive) y la corrección de errores contenidas en el EXPEDIENTE Nº 2 DE
MODIFICACIONES PUNTUALES Y CORRECCIÓN DE ERRORES DEL PLAN
GENERAL DE 2004, TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN GENERAL DE LA POBLA DE
VALLBONA.
ORDENAR su publicación en los términos regulados en el artículo en los artículos
104.2.a) y 107.1 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, con
transcripción de sus normas urbanísticas y publicación de los demás documentos con
eficacia normativa, significando que su entrada en vigor se producirá transcurridos
quince días desde su publicación.
2º. APROBAR PROVISIONALMENTE, la modificación puntual número 18, de carácter
estructural, consistente en la modificación del artículo 21 de las Normas de Ordenación
Estructural del Plan General, instando su aprobación definitiva por parte de la
Consellería competente en materia de urbanismo.
3º. DAR TRASLADO de este acuerdo a los Servicios Municipales correspondientes y a
los interesados en el expediente.
El indicado expediente, en lo que se refiere a la modificación puntual nº 18, de carácter
estructural, no ha sido remitido a la Consellería competente en materia de urbanismo en orden
a su aprobación definitiva.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
II.1. INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN Y APROBACION DE LOS
CONVENIOS
URBANÍSTICOS
QUE
INCORPORAN
MODIFICACIONES
DEL
PLANEAMIENTO.
A la vista del contenido del convenio objeto del presente informe y de acuerdo con lo regulado,
tanto en la disposición adicional cuarta de la LUV, como en el artículo 556 del ROGTU, nos
encontramos ante un convenio urbanístico en el que se proponen modificaciones en la
ordenación urbanística vigente y, por tanto, se excede el alcance de un mero convenio de
cesión de suelo con reserva del aprovechamiento.
De acuerdo con los citados preceptos, el procedimiento de aprobación de los convenios
urbanísticos es el siguiente:
Cuarta Convenios urbanísticos
1. La suscripción de convenios urbanísticos por la Generalitat y las entidades locales
de la Comunidad Valenciana, así como por las entidades de derecho público,
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sociedades y fundaciones dependientes o vinculadas a las mismas, estarán sujetas a
los límites que, para la suscripción de convenios administrativos, se establecen en
el Texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas, aprobado
por Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio.
2. La competencia de su aprobación por parte municipal corresponderá al
Ayuntamiento Pleno, previa apertura de un período de información pública por plazo de
veinte días sobre el proyecto de convenio.
3. Los convenios urbanísticos que, para la ejecución del planeamiento, celebren los
Ayuntamientos con los particulares no podrán sustituir el procedimiento de aprobación
y adjudicación de Programas regulado en esta Ley o prejuzgar el resultado del mismo,
ni podrán alterar ninguna de las determinaciones del plan o instrumento de cuya
ejecución se trate, ni perjudicar derechos o intereses de terceros.
4. Los convenios urbanísticos que se suscriban con motivo y en relación con la
formulación y aprobación de los planes y de cualesquiera otros instrumentos de
ordenación o gestión urbanística se sujetarán a las siguientes reglas:
1. ª Respetarán el régimen de facultades e iniciativas para promoverlos que se
establecen en la legislación urbanística.
2.ª Contendrán una parte expositiva en la que se justificará la conveniencia de lo
estipulado para el interés general y su coherencia con el modelo y estrategia territorial
del Municipio, así como, en su caso, con la programación prevista en el planeamiento o
instrumento urbanístico en tramitación.
3.ª Se someterán a información pública, junto con el correspondiente instrumento de
planeamiento o gestión urbanística, si se suscribe antes de acordarse aquélla, o a un
trámite autónomo de información pública, de veinte días de duración, cuando la del
planeamiento ya se hubiera culminado. Los convenios que se suscriban para la
implantación de actuaciones sujetas a Declaración de Singular Interés Comunitario se
sujetarán al régimen previsto para ellas.
4.ª Serán nulas las estipulaciones y compromisos contrarios a normas imperativas
legales y reglamentarias, así como a determinaciones de planeamiento de rango
superior o de esta Ley y, en todo caso, las que supongan disminución de deberes y
cargas definitorias del derecho de propiedad del suelo.
5.ª Lo convenido con particulares se entiende sin perjuicio del ejercicio con plenitud por
parte de la administración de la potestad de planeamiento, y siempre estará sometido a
la condición suspensiva de que el plan o instrumento correspondiente haga posible su
cumplimiento. El incumplimiento de esta condición no dará lugar, en ningún caso, a
responsabilidad de la administración que hubiere suscrito el convenio, salvo que el
cambio de criterio que determinara la imposibilidad de cumplimiento le fuera imputable
y no se justificara suficientemente en razones objetivas de interés público.
Se exceptúa la aplicación de las reglas 1ª a 4º anteriores cuando el Convenio
Urbanístico se suscriba entre la administración de La Generalitat, las empresas
públicas de ella dependientes y los Municipios, conjunta o separadamente, con otras
Administraciones Publicas, organismos públicos, sociedades de capital íntegramente
público, entidades o empresas en cuyo capital participen mayoritariamente cuando el
objeto del Convenio sea el fomento de la construcción de Viviendas Sujetas a algún
régimen de Protección pública y ese compromiso se establezca en el Convenio.
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Si se analiza el objeto del convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la mercantil
TOUESSROK, S.L.U., se comprueba que incumple lo dispuesto en la indicada Disposición
Adicional Cuarta, ya que:
-

El convenio no se sometió a información pública, ni con carácter autónomo, ni con
motivo de la tramitación de la modificación nº 18 del expediente nº 2 de modificaciones
del Plan General de 2004.

-

Implica una disminución de deberes y cargas para la mercantil TOUESSROK, S.L.U.,
en cuanto que le atribuye un aprovechamiento urbanístico mayor que al resto de
propietarios del Sector R-18, sin un correlativo aumento de cargas.

-

El convenio aprobado no se somete a la condición suspensiva de la aprobación del
plan o instrumento correspondiente haga posible su cumplimiento.

Como consecuencia de ello, el convenio suscrito es nulo de pleno derecho conforme a lo
dispuesto en el artículo 62.1, letra e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC –
aplicable ratione temporis –, al haber sido adoptado "prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido" para su aprobación.
Y en el mismo sentido se pronuncia el vigente artículo 47.1, letra e) de la vigente Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La nulidad de pleno derecho afecta, igualmente, a todos los acuerdos adoptados en ejecución
del convenio, como el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de marzo de 2015
por el que se cuantifica, en 19.711,35€ anuales, la cantidad a abonar a la mercantil
TOUESSROK, S.L. desde el día 1 de enero de 2011, objeto del Auto de fecha 15/09/2015 de
medidas cautelares, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 9 de Valencia, por el
que se condena al Ayuntamiento al pago de la misma hasta que se resuelva el procedimiento.
II.2. DEFICIENTE JUSTIFICACION DEL AUMENTO DE APROVECHAMIENTO DE LOS
TERRENOS OBJETO DE CESIÓN. INCUMPLIMIENTO DEL ART. 56 LUV.
El convenio urbanístico, sobre cesión de suelo con reserva de aprovechamiento, en su
antecedente III, justifica el incremento del aprovechamiento asignado a los terrenos objeto de
cesión con base en lo dispuesto en el artículo 63.B) de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre,
Reguladora de la Actividad Urbanística, y en el hecho de que el Plan General de 1995 no
asignara un aprovechamiento concreto a dichos terrenos.
El citado artículo 63 LRAU establece:
"Los terrenos con destino dotacional público no comprendidos en el apartado anterior
podrán ser objeto de transferencia de aprovechamiento urbanístico o de reparcelación
en los términos establecidos por esta Ley, a cuyo efecto se considerarán como una
única área de reparto cuyo aprovechamiento tipo será el establecido en el artículo 62.1
(último párrafo) del Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992,
de 30 de junio".
El artículo 62.1 LRAU, anteriormente referido, dispone:
"En los municipios donde no hayan de regir las disposiciones de esta Ley sobre
delimitación de áreas de reparto y cálculo del aprovechamiento tipo para suelo urbano,
el aprovechamiento urbanístico que servirá de base para su valoración se determinará
conforme a lo dispuesto en el artículo 27.4. En defecto del planteamiento o cuando éste
no atribuya aprovechamiento lucrativo alguno al terreno no incluido en unidad de

IdentificadorQ0TN coIK FumA ltJA FiuE 917b Ty4=
Documento firmado electrónicamente. Validar en https://www.lapobladevallbona.es/PortalCiudadano

hqrsyz{|sy }| ~z ~z }| z~~sz
     •      •      •    • ¡¢¡¡ £¤ ¥
¦¦¦¡§¨¨¡© • ¦¦¦¡ª¨«¡ª¬¤®¬®§¨¨ • ®¦ ®®¯° ±®§¨
ejecución, el aprovechamiento a tener en cuenta, a los solos efectos de su valoración,
será de un metro cuadrado construible por cada metro de suelo, referido al uso
predominante en el polígono fiscal en el que resulte incluido".
A este respecto resulta necesario señalar lo siguiente:
-

Aunque el Plan General fue redactado conforme a LRAU, este texto legal no se
encontraba vigente en el momento en el que se firmó el convenio, con lo que la
justificación del "perjuicio" generado a los propietarios advertida en el convenio se
argumenta en base a un texto legal no vigente

-

El aprovechamiento no fue patrimonializado en momento alguno.

-

El Plan General vigente de 2004 sí que asigna un aprovechamiento a los terrenos
objeto del convenio y prevé un mecanismo para su obtención, incluyéndolos en el
sector R-18 y en el Área de Reparto número 1.

-

El supuesto "perjuicio" no se genera sobre el titular con el que se firma el convenio ya
que éste adquirió los mismos en fecha 19 de diciembre de 2006, fecha de la escritura
pública de compraventa. En ese momento ya se encontraba vigente el Plan General
actual con las condiciones actuales de clasificación, calificación y aprovechamiento.

-

A la hora de calcular el "defecto de aprovechamiento" el convenio adopta el
Aprovechamiento Promedio que el Plan General de 2004 otorga a la ordenación
urbanística en el ámbito del Casco Urbano, es decir 1,41 m²/m², cuando este mismo
instrumento ya otorgaba un aprovechamiento de 0,58 m²th/m² a los referidos terrenos.

-

No se adopta tampoco el valor de 1 m²/m² que, según los antecedentes del convenio,
correspondía a los terrenos cuando estuvieron clasificados como urbanos y que
motivan el citado "perjuicio".

-

El convenio incumple al artículo 55 de la LUV, texto legal vigente el momento de la
firma del convenio, ya que incluye en una misma área de reparto terrenos a los que
reconoce aprovechamientos urbanísticos diferentes.
Además de incluir terrenos con aprovechamientos diferentes en una misma área de
reparto, se incluyen terrenos con clasificaciones diferentes, el viario clasificado como
urbano perteneciente a una zona con uso dominante industrial y la parcela calificada
como equipamiento clasificada como urbanizable e incluida en un sector de uso
dominante residencial.

Respecto al "perjuicio" generado hay que advertir que no se encuentra convenientemente
justificado ni motivado en el convenio por los siguientes motivos:
-

Según se afirma el convenio, de acuerdo al Plan General de 1995 y a la legislación
urbanística vigente en ese momento, a los terrenos les correspondía un
aprovechamiento de 1 m²/m², pero dicho valor sería de uso industrial.

-

Según el Plan General vigente a los terrenos les corresponde 0,58 m²th/m² x 0,90, es
decir, un aprovechamiento de 0,522 m²t/m² de uso residencial.

-

Es decir, el perjuicio se argumenta, equiparando valores numéricos de
aprovechamientos correspondientes a usos diferentes, residencial e industrial, sin
analizar su valor de mercado actual en el momento de la firma del convenio.
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-

Tampoco se entiende la conexión entre el valor promedio, recogido en el artículo 26.5
del Plan General actual, y los coeficientes correctores de uso establecidos en el Plan
General de 1995, cuya única justificación puede ser obtener un aprovechamiento
superior al que le asigna el plan vigente.

-

No existe justificación del cumplimiento del artículo 56 de la LUV, en relación a la
determinación del nuevo aprovechamiento, de hecho, hay que señalar que la
modificación del área de reparto, introduciendo el suelo urbano con destino vial,
supone a efectos de aprovechamiento, aumentar las cargas de un área de reparto, con
un suelo dotacional de cesión obligatoria, al ser suelo urbano colindante necesario para
obtener la condición de solar de las parcelas industriales colindantes.

Por tanto, el convenio aprobado también incurre en la causa de nulidad de pleno derecho
regulada en el artículo 62.1, letra f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC –
aplicable ratione temporis –, ya que se trata de un acto expreso contrario al ordenamiento
jurídico por el que la mercantil TOUESSROK, S.L.U., adquiere facultades o derechos (un
mayor aprovechamiento que el resto de propietarios del sector R-18) careciendo de los
requisitos esenciales para su adquisición.
II.3. PROGRAMACION URBANISTICA DEL SECTOR R-18.
El Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. (IVVSA), empresa pública de la Generalitat
Valenciana, suscribió en fecha 3 de julio de 2008 con el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona
un Convenio de Colaboración para desarrollar el sector de suelo urbanizable R-18, previsto en
el Plan General del citado municipio.
El procedimiento para su aprobación se adecuó a los trámites establecidos para la aprobación
de los Planes Generales, en virtud de lo previsto en los artículos 89 y 96 de la Ley Urbanística
Valenciana (LUV). Según el contenido del apartado primero del citado artículo 86,
"Cuando La Generalitat, por sí misma o a través de sus organismos, entidades, o
empresas de capital íntegramente público, en el ejercicio de sus competencias
sectoriales, precise promover Programas, Planes Parciales, de Reforma Interior,
Estudios de Detalle y Proyectos de Urbanización, los tramitará y aprobará conforme a
las reglas propias de los Planes Especiales, cualquiera que sea su denominación y
contenido. En este caso, el acuerdo de exposición pública y la aprobación provisional
corresponderán a la consellería titular de la competencia sectorial, y la resolución de
aprobación definitiva corresponderá al titular de la consellería competente en
urbanismo..."
De acuerdo a lo anterior, la tramitación llevada a cabo en el sector R-18 fue la siguiente:
-

23.12.2008 / DOCV 5919. Información Pública de la Tramitación del Plan de
Participación Pública del Estudio de Integración Paisajística del Plan Parcial del Sector
R-18 de la Pobla de Vallbona. Acuerdo de la directora general de Vivienda y Proyectos
Urbanos. Resolución de 14 de noviembre de 2008.

-

04.03.2009 / DOCV 5967. Información Pública del Plan Parcial del Sector R-18 del
Suelo Urbanizable de la Pobla de Vallbona (Valencia) que incorpora estudio de
integración paisajística, estudio acústico y estudio de movilidad. Acuerdo de la directora
general de Vivienda y Proyectos Urbanos. Resolución de 3 de febrero de 2009.

-

28.10.2010. Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de informar
favorablemente el Plan Parcial del Sector R-18 del Suelo urbanizable del Plan General
de Ordenación Urbana de la Pobla de Vallbona, y elevar el expediente al Hble.
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Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y Vicepresidente Tercero
del Consell para su aprobación definitiva.
De la cronología anteriormente reproducida se desprende que cuando se firmó el convenio
para la cesión de terrenos con reserva de aprovechamiento, los documentos urbanísticos que
preveían el desarrollo del sector R-18, al cual el Plan General asigna la obtención de dichos
terrenos, se encontraban sometidos a información pública y no incluyeron las modificaciones
que de dicho convenio se derivaban: modificación de la ficha de planeamiento y gestión, del
área de reparto, y del aprovechamiento tipo. El Plan Parcial del sector R-18 se aprobó sin
incorporar dichas modificaciones.
II.4. MODIFICACION PUNTUAL Nº 7 DEL PLAN GENERAL DE 2004.
De igual modo, el Ayuntamiento Pleno, aprobó definitivamente, en sesión celebrada el día 8 de
octubre de 2014, la modificación número 7 del Plan General, que afectaba a la ordenación
pormenorizada de la ficha del sector R-18.
Si se compara la ficha de planeamiento y gestión inicialmente definida en el Plan General de
2004 (ver anexo a este informe), con la que es objeto de modificación, se constata, por una
parte, que en ambas fichas la superficie del área de reparto es la misma, de lo cual se
desprende que ésta no fue modificada conforme a lo establecido en la estipulación primera del
convenio urbanístico incluyendo la parte de la finca calificada como red viaria por el Plan
General.
Y, por otra parte, que en dicha ficha no se hace mención alguna al incremento de
aprovechamiento reconocido en el convenio ni a la edificabilidad que debía trasladarse al
sector R-18, tal y como procedería en virtud del apartado segundo del artículo 21 de las
Normas Urbanísticas Estructurales cuya modificación proponía el convenio.
II.5. REVISIÓN DE OFICIO.
Conforme dispone el artículo 106.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, "Las
Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de
interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente
de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos
administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en
plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1."
En el ámbito de la Comunidad Valenciana, la emisión del dictamen corresponde al Consell
Jurídic Consultiu, tal y como dispone el artículo 10.8.b) de la ley 10/1994, de 19 de diciembre,
de La Generalitat, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana:
"El Consell Jurídic Consultiu deberá ser consultado preceptivamente en los siguientes
casos:
b) Revisión de oficio de los actos administrativos."
II.6. ORGANO COMPETENTE.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 4.1.g)
reconoce, con carácter general a los municipios, en su calidad de Administraciones Públicas de
naturaleza territorial, la potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos, dentro de la
esfera de sus competencias.
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Por su parte, el artículo 53 de la misma Ley establece que, sin perjuicio de las específicas
previsiones de sus artículos 65, 67 y 110, "Las Corporaciones locales podrán revisar sus actos
y acuerdos en los términos y con el alcance que, para la Administración del Estado, se
establece en la legislación del Estado reguladora del procedimiento administrativo común"; y en
los mismos términos se pronuncia el artículo 218.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre.
Dicha remisión a la legislación estatal sitúa actualmente la cuestión en los artículos 106 y
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de PACAP.
En relación al órgano competente para acordar la iniciación y resolver el procedimiento de
revisión de oficio, la Ley 7/1985, de 2 de abril, (artículo 110.1) solamente precisa el órgano
competente respecto de la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria,
estableciendo al efecto que corresponde al Pleno de la Corporación la declaración de nulidad
de pleno derecho y la revisión de tales actos, en los casos y de acuerdo con el procedimiento
de los artículos 153 y 154 de la Ley General Tributaria.
No existe previsión concreta sobre esta cuestión en el contexto del procedimiento
administrativo común, pero de una interpretación sistemática de los artículos 21 y 22 de dicha
Ley 7/1985, de 2 de abril, parece que cabe entender que si para la declaración de lesividad de
actos anulables la competencia es del Pleno (artículo 22.2.k), correspondiendo la iniciativa al
Alcalde (artículo 21.1.1), la revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho debe someterse
al mismo régimen, pues en otro caso se produciría una asimetría inaceptable; y más cuando el
artículo 22.2.j) de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local indica que corresponde al
Pleno del Ayuntamiento "el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales".
En este sentido se pronuncia el Consejo de Estado, entre otros, en el dictamen 613/2010, de
27 de mayo, en el que se dice textualmente que "En segundo lugar es preciso destacar que la
potestad para la revisión de oficio en las corporaciones locales corresponde, como es doctrina
reiterada del Consejo de Estado, al Pleno de la Corporación (dictámenes 1249/93, de 28 de
octubre, 1.952/2004/3.323/2003, de 23 de septiembre, 178/95/173/93, de 6 de abril, 249/94, de
24 de marzo, 53.562, de 14 de noviembre de 1989 y 798/2004, de 6 de mayo)".
Por cuanto antecede, se formula la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Iniciar expediente de revisión de oficio del acuerdo del Ayuntamiento Pleno
adoptado en sesión celebrada el día 28 de abril de 2009 por el que se aprueba el CONVENIO
DE CESIÓN DE SUELO CON RESERVA DE AYUNTAMENTO, celebrado entre este
Ayuntamiento y la entidad mercantil TOUESSROK, S.L.U., de fecha 12 de marzo de 2009, con
destino a la obtención de loa terrenos afectados por la ampliación del cementerio municipal.
Acordar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de PACAP, la suspensión cautelar del anterior acuerdo Plenario, de fecha 28 de abril de 2009,
sobre aprobación del referido convenio y de los actos dictados en ejecución del mismo.
SEGUNDO.- De conformidad con dispuesto en el artículo 82.1, párrafo segundo de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de PACAP, notificar este acuerdo a los interesados, al objeto de que,
en trámite de vista y audiencia por plazo de diez días, puedan alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
TERCERO.- Verificado el trámite de audiencia, solicitar el dictamen preceptivo del Consell
Jurìdic Consultiu de la Comunitat Valenciana conforme a lo dispuesto en el artículo 10.8.b) de
la ley 10/1994, de 19 de diciembre.»
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Extracte de les intervencions produïdes durant el debat de l'assumpte:
El Sr. Francisco Manuel Navarrete explica que una revisió d’ofici és la retirada d’un acte
administratiu per vicis de il·legalitat. A continuació, posa en antecedents al Plenari sobre l’acte
en qüestió.
Explica que per a l’aprovació del Conveni per a ampliar el Cementeri Municipal, a l’any 2009,
l’Equip de Govern d’aleshores va negociar amb l’empresa Touessrok, SLU que es cediren els
terrenys a canvi de l’atorgament d’una reserva d’aprofitament d’un Sector- R18, no urbanitzat
aleshores ni ara.
Per aquest motiu, se li va augmentar l’aprofitament en comparació a la resta de propietaris,
implicant una modificació del Pla General.
Aquesta modificació es sotmet a aprovació del Ple en juny de 2009 i s’acorda que s’eleve a
aprovació de la Generalitat Valenciana per falta de competència del Ple Municipal.
Posa de manifest que al Conveni figurava una estipulació per la qual si en 2011 no s’havia
materialitzat el acord, es devia pagar a l’empresa una renta anual del 7 % del valor dels
terrenys. El problema apareix quan el valor dels terrenys no s’han fixat i tampoc s’ha aprovat
per la Generalitat Valenciana. Com que aquest Conveni no s’ha desenvolupat, se li deuen totes
aquestes quantitats a l’empresa, ja que mai se li ha pagat i l’empresa ha interposat demanda.
S’està dilucidant als Tribunals la quantia a pagar, ja que l’empresa no està d’acord amb la
primera valoració del deute que es situa en 19.000 € anuals. A més, fa unes preguntes al Partit
Popular, com son:

1.
2.
3.
4.

Per què no es va elevar a la Generalitat Valenciana?
Per què no es va elevar a informe de la Intervenció municipal?
Per què no se li paga a l’empresa?
Per què no es va establir una clàusula al Conveni per a que, en cas de no aprovar-se
per la Generalitat Valenciana, el Conveni no tinguera efectes?

El Sr. Alberto Forteza no entén per a què s’han emprat les assessories externes.
La Sra. Mª Carmen Contelles diu que no és de veres que es volguera beneficiar a ningú sinó
que es buscaven solucions a un problema que tenia poques opcions. No hi ha cap expedient
ocult sinó que es va dur al plenari i es pot accedir.
Explica que en 2007, el cementeri es va anar quedant sense espai i es tenien que buscar
opcions. En el període de 2005-2006, el Partit Popular va estar demanant solucions a l’Equip
de Govern.
Manifesta que el Cementeri Municipal tenia marcats en el Pla General els terrenys a ampliar i ja
al Pla de 2005 es parlava d’eixa reserva d’aprofitament. Quan el Partit Popular va entrar a
governar, es va veure que les dues opcions eren fer una permuta de terrenys o bé una reserva
d’aprofitament. D’altra banda diu que els politics no han d’encarregar-se d’elevar les propostes
a Conselleria, sinó que ha fer-se pels funcionaris de l’Ajuntament. També manifesta que estan
d’acord en que totes les decisions han de estar informades per Intervenció. Quant a la falta de
pagament, explica que en eixe moment no hi havien diners i així es va comunicar a l’empresa.
Aconsella que s’intente negociar amb l’empresa per a trobar una solució.
A més, explica que el defecte de forma no fou culpa dels politics perquè es contava amb
informes favorables dels tècnics.
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D’altra banda diu que quan es va formalitzar el Conveni es pensava que eixa clàusula no anava
a utilitzar-se perquè els informes deien que s’anava a desenvolupar ràpidament.
Per últim aconsella que no es modifique la parcel·la perquè ha hagut una inversió i que es trie
una de les dues solucions: esmenar els problemes formals o preveure una permuta de terrenys
amb l’empresa però no reduir el dotacional de cementeri.
El Sr. Francisco Manuel Navarrete diu que el que està mal fet és el Conveni perquè s’ha fet
fora de la legalitat. També diu que no és una bona estratègia pensar que la Clàusula no
s’utilitzaria perquè està finançat amb diners dels ciutadans.
Tampoc entén l’argument de que no es pagava a l’empresa per falta de diners, ja que a partir
de 2013 el Partit Popular, que governava, deia que l’Ajuntament estava totalment sanejat. Per
últim diu que no es va elevar a Conselleria perquè el Conveni vulnerava la Llei d’Urbanisme
Valenciana.
La Sra. Mª Carmen Contelles diu que ara tampoc s’està pagant a l’empresa i que s’estan
gastant molt diners en assessories externes. A més, diu que aquestes persones que estan
contractant-se tenen vincles personals amb els politics del Govern (posa com a exemple
membres de la Universitat de Valencia, on treballa el Sr. Francisco Manuel Navarrete). Reitera
que no hi ha cap il·legalitat, que el Conveni es va aprovar per Ple. El Conveni es va fer per
necessitat i ho tornarien a fer.
El Sr. Francisco Manuel Navarrete expressa que l’informe, elaborat per un tècnic de
l’Ajuntament, diu que el Conveni es va fer prescindint del procediment legalment establert. A
més, diu que no és cert que els tècnics s’hagen contractat per relacions amb els politics. Diu
que la Sra. Mª Carmen Contelles és l’única imputada del Plenari per irregularitats urbanístiques.
La Sra. Mª Carmen Contelles expressa que la qüestió s’havia investigat per la Junta de Govern
Local abans de ser ella alcaldessa i que de l’existència de les irregularitats urbanístiques, serà
un jutge qui ho determine. Consideren, a més, que hi ha hagut una denuncia falsa i que pensen
prendre mesures al respecte.
El Sr. Juan Aguilar acusa que el Govern del Partit Popular és el primer que va incorporar gent
vinculada a ells com a treballadors de l’Ajuntament. Diu que no hi ha cap administració
paral·lela, quant a les assessories externes, sinó que solament estan col·laborant amb els
tècnics de l’ajuntament.
La Sra. Mª Carmen Contelles, comença a enumerar empreses contractades per l’Ajuntament
vinculades amb el Govern actual. Es queixa de la gestió del Govern actual.
El Sr. Juan Aguilar, diu que una cosa es conèixer i altra que es vulguen donar privilegis, s’haurà
de demostrar. Diu que la Sra. Mª Carmen Contelles cobra gràcies a les contribucions dels
ciutadans i també haurà de demostrar el treball que fa.
El Sr. alcalde intervé dient que han hagut moltes imprecisions. En primer lloc, que la propietat
del sol és de l’empresa. Quant a l’informe d’intervenció, que s’ha dit que no era necessari, si
que és convenient. Pel que fa a les opcions exposades, diu que es considera que no és la
millor opció, per això s’està revisant. No obstant això, manifesta que el que si que consideren
que és il·legal es reconèixer un sòl com urbanitzable quan no ho és i que per això l’antic govern
no va elevar-ho a Conselleria ja que el Conveni haguera estat nul.
També diu que ja s’ha intentat arribar a un acord amb l’empresa però no ha sigut possible i que
el principal problema és la determinació de la quantia, ja que admet que s’ha de pagar.
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A més, exposa que quan el govern del Partit Popular deia que no hi havien diners, es
destinaven 320.000 euros en assessories externes, mentre que actualment es destinen uns
190.000 euros.
Per últim, llegeix un extracte del llibre “Yonkis del Dinero”, posant exemples de companys de la
Sra. Mª Carmen Contelles, relatius a casos de corrupció del Partit Popular.
Sotmesa la proposta a votació s'aprova amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR:
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS:

11. Compromís: 5; PSOE: 3; CUPO: 2; EUPV-EVPV-ERPV-AS: AC: 1
6. PP
2. Ciudadanos

Administració Financera
6. 286/2017_Dació de compte sobre la remissió de la informació al
Ministeri d’Administracions Públiques de l’execució del pressupost de les
Entitats Locals, 4t trimestre de 2016
Es dóna compte i el Ple queda enterat de la següent proposta:
«Examinado el expediente que se instruye con nº 286/2017, en el que se contiene la
información trimestral del 4º trimestre del 2016 de la ejecución presupuestaria a comunicar para
el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Orden HAP/2015/2012 de 1 de
Octubre.

Considerando que el artículo 16 de la Orden HAP/2015/2012 de 1 de Octubre, modificado por
la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, en desarrollo del artículo 10 de la Ley Orgánica
2/2012 de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 27 de Abril establece:
"(...)Artículo 16 Obligaciones trimestrales de suministro de información
Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá la
siguiente información:
1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones
presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de las
previsiones de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de Contabilidad
de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, y sus estados complementarios.
2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a
presupuesto.
3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del
presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las
normas del Sistema Europeo de Cuentas.
4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de
estabilidad y del límite de la deuda. Asimismo, la intervención realizará una valoración del
cumplimiento de la regla de gasto al cierre del ejercicio.
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5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada
trimestre, de los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios, con
indicación de los derechos recaudados del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados y
las desviaciones respecto a las previsiones.
Los estados de ejecución, para el mismo periodo, de los ingresos y gastos, para las
entidades sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones
sectoriales.
6. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en la que se incluirá, al menos,
de acuerdo con la metodología establecida para el cálculo el periodo medio de pago a
proveedores de las Administraciones Públicas, el detalle del periodo medio de pago global
a proveedores y del periodo medio de pago mensual y acumulado a proveedores, así como
de las operaciones pagadas y pendientes de pago de cada entidad y del conjunto de la
Corporación Local.
7. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva
que contendrá al menos información relativa a:
a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales
por rúbricas, distinguiendo los pagos incluidos en el cálculo del período medio de pago
a proveedores e incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.
b) Previsión mensual de ingresos.
c) Saldo de deuda viva.
d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario
previsto de impacto en presupuesto.
e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.
f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.
g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del
ejercicio corriente como de los años anteriores, distinguiendo el importe de las
obligaciones pendientes de pago incluidas en el cálculo del período medio de pago a
proveedores.
h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.
8. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se
desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de
los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la siguiente información relativa a
su período medio de pago a proveedores referido al trimestre anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie histórica.
b) El período medio de pago trimestral de cada entidad y su serie histórica.
c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie histórica.
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d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad y su serie
histórica.
9. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 relativos a las
unidades integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad nacional así
como el número de efectivos referidos al último día del trimestre anterior.(...)"
Por lo que se da cuenta al Pleno de la Información Trimestral de la Ejecución del Presupuesto
del Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona correspondiente al 4º Trimestre de 2016, así como
de su remisión, dentro de plazo, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.»

7. 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.
A tal efecte, es dóna compte de les resolucions adoptades, que comprenen, des de la número
3201/2016, de 28 de desembre, fins la número 231/2017, de 9 de febrer, ambdues incloses.
La Corporació municipal es dóna per enterada i per cumplimentat el tràmit que establix l'article
42 del ROF.

8. 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:

9. Precs i preguntes
El Sr. Alberto Forteza demana un resum del Decret número 119.
El Sr. Javier Descalzo diu que es vol obrir una borsa de treball d’assistència al Medi Ambient i
mentre es realitzarà una adjudicació a finals de febrer. La duració d’aquest contracte serà d’un
període de sis mesos i les tasques a realitzar seran les mateixes.
El Sr. Alberto Forteza manifesta que el grup municipal Ciudadanos no té cap conveni amb
altres partits politics i que no li pareix bé que es facen al·lusions a qüestions de nivell estatal
com és la corrupció.
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La Sra. Paula demana que es determine a quines ofertes fa al·lusió al Decret número 58. Diu
que al llegir els extractes del llibre no s’ha seguit l’ordre del dia.
La Sra. Rosana renuncia al seu torn de paraula en favor de la Sra. Mª Carmen Contelles.
La Sra. Mª Carmen Contelles demana respecte i que la lectura de l’extracte no es correspon
amb l’ordre del dia i que està insultat a tots els votants del Partit Popular. A més, diu que els
condemnats estan complint la condemna i ja s’ha demanat perdó.
Sent les 22.11 hores, el grup municipal popular abandona el plenari.
El Sr. Alcalde explica que el llibre que han comentat sí que té relació perquè el Partit Popular
de la Pobla de Vallbona ha recolzat estes actuacions. Fa al·lusió al partit Ciudadanos dient que
ells també els donen suport, i el Sr. Alberto Forteza, sense prendre torn de paraula, demana
respecte.
També diu que no s’ha insultat ningú i que anar-se’n del ple no és afrontar els problemes.
I no havent-hi més assumptes per tractar, el senyor president va alçar la sessió a les 22.15
hores del día següent, de què jo, el secretari, done fe.
NOTA INFORMATIVA
La sessió ha estat gravada i consta la còpia corresponent en DVD als arxius municipals.

JOSE LUIS VICEDO RUBIO

ALCALDE EADMINISTRACIO POBLA DE VALLBONA
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