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PLE, SESSIÓ NÚM 3/2017/PLE
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE,
CELEBRADA EL DIA 9 DE MARÇ DE 2017
HI ASSISTEIXEN

María Dolores Soler Cervera
José María Roch Bondia

ALCALDE PRESIDENT
Grup municpal Compromís per la Pobla
de Vallbona
Josep Vicent Garcia i Tamarit

NO HI ASSISTEIXEN

REGIDORS
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
Héctor Llorens San Cristóbal
SECRETÀRIA
José Luís Vicedo Rubio
INTERVENTORA

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

María Almenara Gironés

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
Maria del Carmen Raimundo Martí
Rosana Marín Rausell
Nombre legal de membres:
Assistents:

Grup municipal Ciudadanos
Alberto Forteza Monfort
Paula García Rico

Al Saló de sessions de la Casa Consistorial
de la Pobla de Vallbona, en el dia indicat
més amunt.
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 de l’acta de sessió anterior núm. 10/2016, de 14 de juliol
2. 2500/2016_Aprovació de l’acceptació de la delegació de la competència per a la contractació
de les obres del Pla de Camins i vials (PCV) per al bienni 2016/2017, amb els números d’obra
535 i 536 de la Diputació de València
ÒRGANS DE GOVERN
3. 1/2017/MO_ Moció presentada pels grups municipals Compromís per la Pobla de Vallbona,
Socialista, CUPO, EUPV-EVPV-ERPV-AS: AC, per instar al Govern de l’Estat a eliminar la taxa
de reposició d’efectius en la Funció Pública.
4. 2/2017/MO_ Moció presentada pels grups municipals Compromís per la Pobla de Vallbona,
Socialista, CUPO, EUPV-EVPV-ERPV-AS: AC, sobre el Día Internacional de la Dona 2017
SECRETARIA
5. 676/2017_Aprovació de l'inici d'expedient per a posar en funcionament una emissora de
radiodifusió per ones mètriques amb modulació de freqüència municipal
ADMINISTRACIÓ FINANCERA
6. 3911/2016_Aprovació de l’adjudicació del refinançament d’operació de prèstec a llarg termini
7. 649/2017_Aprovació de la modificació del Pressupost núm. 5/2017 sobre modificació de les
bases d’execució del Pressupost de 2017
8. 690/2017_Aprovació de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic del Pes Municipal
9. 288/2017_Dació de compte d la informació comptable corresponent al 4t trimestre de 2016
10. 457/2017_Dació de compte de l’aprovació de la liquidació del Pressupost municipal de
l’exercici 2016
11. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidors delegats
12. Mocions
13. Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovació de l’acta de sessió anterior núm. 10/2016, de 14 de juliol
Per l’Alcaldia Presidència es pregunta si algun membre de la Corporació desitja realitzar alguna
correcció a l’acta de la sessio ordinària núm. 10/2016, celebrada el 14 de juliol.
No havent-se efectuac cap observació, l'acta resulta aprovada 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
9. PP: 7; Ciudadanos:2

2. 2500/2016_Aprovació de l’acceptació de la delegació de la competència
per a la contractació de les obres del Pla de Camins i vials (PCV) per al
bienni 2016/2017, amb els números d’obra 535 i 536 de la Diputació de
València
El Sr. Juan Aguilar justifica la urgència del punt explicant que el Govern Local es va assabentar
de la necessitat d'aprovació d'aquest punt el dia 8 de març, amb la publicació al BOP, i que
l'adjudicació ha de ser abans de l'1 d'abril, abans del pròxim ple.
Mª Carmen Contelles explica que el vot del partit popular serà a favor, però manifesta el seu
desacord amb les formes en què es porta a votació, ja que no els ha donat temps a analitzar-ho
a les Comissions Informatives.
El Sr. Juan Aguilar explica que es va publicar al BOP del dia 8 de març de 2017, i que les obres
ja es van aprovar en el ple de setembre, que el que s'està votant ací és la delegació de
competències per a contractar.
Per l’alcalde president se sotmet a votació la declaració de la urgència i la procedència del
debat de l’aprovació de l’acceptació de la delegació de la competència per a la contractació de
les obres del Pla de Camins i Vials (PCV) per al bienni 2016/2017, amb els números d’obra 535
i 536 de la Diputació de València, resultant aprovada per unanimitat, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR:
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS:

20. Compromís: 5; PSOE: 3; CUPO: 2; EUPV-EVPV-ERPV-AS: AC: 1;
PP: 7; Ciudadanos: 2
0
0

A continuació es dóna compte de la proposta, que és del següent tenor literal:
¶VIST que la Diputació Provincial de València ha posat en marxa el PLA DE CAMINS I VIALS

(PCV) PER AL BIENNI 2016-2017 AMB ELS NÚMEROS D´OBRA 535 i 536 corresponent a
l´exercici 2016 al que l´Ajuntament ha concurrit presentant la sol.licitud corresponent.
VIST que mitjançant anunci de l´Excel·lentíssima Diputació de València, publicat el dia 08 de
març de 2017 al Butlletí Oficial de la Província, es notifica a l´Ajuntament la inclusió de les
obres.
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Nom
REPAVIMENTACIÓ DEL CARRER 35 DE
LA
RASCANYA,
AVINGUDA
MEDITERRANI I CARRER CAMÍ VELL
DE BÉTERA.
REPAVIMENTACIÓ AL NUCLI URBÀ:
CARRERS CONSTITUCIÓ DE 1978,
CALVO SOTELO, JOAQUÍN BARBERÁ,
JESÚS PITARCH I ALTRES

Import

Número obra

41.473,06 €

535

35.306,99 €

536

A l'indicat Pla i la concessió d´una subvenció de l´Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València que ascendeix a la quantitat de 76.780,05€.
CONSIDERANT que l´anunci de l´Excel·lentíssima Diputació de València que regula les bases
del PLA DE CAMINS I VIALS (PCV) PER AL BIENNI 2016-2017, estableix a la base novena
que les entitats beneficiàries faran constar l´acceptació expressa de la delegació per a la
contractació de les obres per part de la Diputació Provincial de València per acord plenari
municipal.
CONSIDERANT que aquesta exigència és conforme amb l´apartat 3 de l´article 27 de la Llei
7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local. Aquest article fixa el règim jurídic
d´aquest tipus de delegacions de competències intersubjectives amb el següent tenor literal:
Article 27
"1. L´Administració de l´Estat, les Comunitats Autònomes i altres entitats locals podran delegar
en els municipis l´exercici de competències en matèries que afecten els seus interessos propis,
sempre que amb açò es millore l´eficàcia de la gestió pública i s´assolisca una major
participació ciutadana. La disposició o l´acord de delegació ha de determinar l´alcance,
contingut, condicions i duració d´aquesta, així com el control que es reserve l´Administració
delegant i dels mitjans personals, materials i econòmiques que aquesta transferisca.
2. En qualsevol cas, l´Administració delegant podrà, per a dirigir i controlar l´exercici dels
servicis delegats, emanar instruccions tècniques de caràcter general i recavar, en qualsevol
moment, informació sobre la gestió municipal, així com enviar comissionats i formular els
requeriments pertinents per a l'esmena de les deficiències observades. En cas d´incompliment
de les directrius, denegació de les informacions sol·licitades o inobservança dels requeriments
formulats, l´Administració delegant podrà revocar la delegació o executar per si mateixa la
competència delegada en substitució del Municipi. Els actes d´aquest podran ser recurrits
davant els òrgans competents de l´Administració delegant.
3. L´efectivitat de la delegació requerirà la seua acceptació pel Municipi interessat, i, en el seu
cas, la prèvia consulta i informe de la Comunitat Autònoma, amb l'excepció que per llei
s´impose obligatòriament, en aquest cas haurà d´anar acompanyada necessàriament de la
dotació o l´increment de mitjans econòmics per a exercir-los.
4. Les competències delegades s'exercissen d´acord a la legislació de l´Estat o de les
Comunitats Autònomes corresponents, o en el seu cas, la reglamentació aprovada per l´entitat
local delegant."
CONSIDERANT que en l´article 22.2.g) de la citada Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les
bases de règim local s´atribueix al Ple la competència per a l´acceptació de la delegació de
competències feta per altres Administracions Públiques.
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CONSIDERANT que en l´article 47.2.h) de la repetida Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de
les bases de règim Local es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la Corporació per a l´acceptació d´aquestes delegacions.
CONSIDERANT que en l´article 173.1.b) del Reglament d´organització, funcionament i règim
jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 2 de novembre
caracteritza com preceptiu l'informe previ del Secretari per a l´adopció d´acords sobre matèries
per a les que s´exigisca una majoria especial.
RESULTANT que se ha emés informe favorable pel Sr. Secretari, en data 09 de març de 2017.
PROPOSE al Ple l´adopció del següent acord:
PRIMER.- Acceptar la delegació de la competència efectuada per la Diputació Provincial de
València en l´Ajuntament de La Pobla de Vallbona, per a la contractació de les obres
"REPAVIMENTACIÓ DEL CARRER 35 DE LA RASCANYA, AVINGUDA MEDITERRANI I
CARRER CAMÍ VELL DE BÉTERA" i "REPAVIMENTACIÓ AL NUCLI URBÀ: CARRERS
CONSTITUCIÓ DE 1978, CALVO SOTELO, JOAQUÍN BARBERÁ, JESÚS PITARCH I
ALTRES", inclosos al PLA DE CAMINS I VIALS (PCV) PER AL BIENNI 2016-2017.
SEGON.- Notificar a la Diputació Provincial de València el present acord.»
Extracte de les intervencions produïdes durant el debat de l'assumpte:
El Sr. Juan Aguilar diu que són obres importants per als veïns i que són fonamentals per al
desenvolupament del municipi.
La Sra. Mª Carmen Contelles diu que el que es va publicar el dia 8 de març és la correcció
d'errades, no l'acord de la Diputació i per tant podien haver tingut constància de l'acord amb
més antelació. Reivindiquen que es respecten els seus drets com a oposició.
El Sr. Juan Aguilar diu que ho entén però que s'està votant una cosa senzilla que és la
delegació de competències i que no depenia d'ells.
El Sr. Alcalde diu que quan es va fer l'ordre del dia no estava publicat i per tant no podien
incloure-ho.
Sotmesa la proposta a votació s'aprova, per majoria absoluta del nombre legal de membres de
la Corporació, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR:
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS:

20. Compromís: 5; PSOE: 3; CUPO: 2; EUPV-EVPV-ERPV-AS: AC: 1;
PP: 7; Ciudadanos: 2
0
0
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Òrgans de Govern
3. 1/2017/MO_Moció presentada pels grups municipals Compromís per la
Pobla de Vallbona, Socialista, CUPO, EUPV-EVPV-ERPV-AS: AC, per
instar al govern de l'estat a eliminar la taxa de reposició d'efectius en la
funció pública
Es dóna compte de la moció dictaminada, que és transcriu a continuació en format d’imatge
JPG:
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Extracte de les intervencions produïdes durant el debat de l'assumpte:
La Sra. Iris Marco explica el punt dient que a partir de l'aprovació del decret 20/2012 s'ha reduït
l'oferta pública, tenint com a conseqüència una reducció de la qualitat dels serveis. A més,
l'ocupació pública és una via més per a trobar feina i per als treballadors de l'Ajuntament, al no
convocar oposicions, no se'ls permet consolidar la seua plaça.
El Sr. Alberto Forteza manifesta que està a favor però demana que es concrete el que es vol
votar.
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La Sra. Iris Marco diu que no es vol fixar la ràtio perquè la realitat de cada Ajuntament és
diferent i no es poden preveure les necessitats de l'Ajuntament de tot l'any.
La Sra. Sara Montañana diu que quan a la taxa de reposició d'efectius, recorda els altres
sectors, ja que sols s'ha fet menció de la policia. Recorda que les borses estan paralitzades.
Manifesta que estan d'acord amb la consolidació de les places i la promoció interna. Diu que tot
allò que implique engronsament de l'Administració publica dóna lloc a moltes despeses i que no
convé fer-ho ara.
La Sra. Iris Marco diu que els sectors que han anomenat no són competència municipal. D'altra
banda, no és de veres que les borses estiguen paralitzades. També diu que la despesa del
capítol I està controlada i que encara tenen prou d'espai d'actuació.
La Sra. Sara Montañana diu que l'ocupació és tasca de les empreses privades, no de
l'Administració.
La Sra Iris Marco diu que l'Administració Pública és una via més i que és necessari trencar amb
la inestabilitat dels llocs de treball per a millorar la qualitat dels serveis.
El Sr. Alcalde diu que la consolidació de les plantilles és tasca de les Administracions encara
que s'han de tindre en compte les limitacions financeres.
Sotmesa la moció a votació s'aprova amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR:
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS:

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

4. 2/2017/MO_Moció presentada pels grups municipals Compromís per la
Pobla de Vallbona, Socialista, CUPO I EUPV-EVPV-ERPV-AS: AC sobre el
Dia Internacional de la Dona 2017
Es dóna compte de la moció dictaminada, que és transcriu íntegrament a continuació en format
d’imatge JPG:
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
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Extracte de les intervencions produïdes durant el debat de l'assumpte:
La Sra. Regina Llavata explica que cada any l'Ajuntament aporta la moció per a recordar que la
lluita continua i que per això també s'està fent el Pla d'Igualtat. La Generalitat Valenciana està
donant ferramentes per a dur-ho a terme. Comenta que es va a contractar a l'Ajuntament una
psicòloga, una treballadora social i un agent d'igualtat que coordinarà totes les actuacions que
es nomenen als acords (llenguatge no sexista i es posen noms de carrers de dones).
Des de la Conselleria d'Educació s'ha ordenat que es cree un coordinador d'igualtat a cada
centre educatiu perquè es fomente la llavor de formar als xiquets en aquesta igualtat. Manifesta
la necessitat de suport al Pacte d'Estat en favor de la igualtat.
El Sr. Alberto Forteza passa el seu torn a la seua companya la Sra. Paula Garcia que felicita a
totes les dones i expressa que els haguera agradat participar en la moció. Diu que s'ha de

Identificador8O4t wuiO WHC1 FGQ3 G7A8 Jmee mzE=
Documento firmado electrónicamente. Validar en https://www.lapobladevallbona.es/PortalCiudadano

?@BEGHIJEG KJ LH MNOLH KJ QHLLONEH
RSUVWXYZ Y[ \]^_V` cg • h[^qr]V cs yzs {{ |{ • }Z~ cs yzs {{ ys • \ s| • \}  sy{{{ 
^Z]^ZY[SZ^^]VZ[ • rZ[]]]ZXVZ[V^Z]^ZY[SZ^^]VZ • U[ Z^Z]^Z

continuar treballant i sensibilitzar els joves perquè no es torne a celebrar el dia de la dona.
Votaran a favor.
La Sra. Regina Llavata diu que s'ha de celebrar aquest dia per a recordar la importància i que
no es perden els avanços aconseguits fins ara.
La Sra. Mª Carmen Raimundo diu que la violència de gènere és una xacra social i no s'està
millorant.A continuació presenta una esmena, in voce, a la moció, consistent en añadir a la
part dispositiva el següent punt:
-

Les dones amb discapacitat sofreixen discriminació múltiple, s’ha de fomentar l’accés a
l’educació superior d’aquest col·lectiu, la seua participació social i política, i respectar
els seus drets sexuals i reproductius.

Demana també que se'ls comunique amb antelació els actes que l'Ajuntament celebre perquè
puguen participar.
La Sra. Regina Llavata diu que aquest punt es va parlar en la taula rodona que es va celebrar
el dia anterior.
La Sra. Iris Marco convida a la taula rodona del dissabte vinent anomenada "dona, esport i
discapacitat" en la qual participaran esportistes paralímpiques.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Secretari que explica que les esmenes s'han de tractar
abans de la proposta d'acord i és ací quan es vota.
La Sra. Mª Carmen Contelles comenta que si tots els partits estan d'acord no hi devia haver
inconvenient perquè es votés ara i el Sr. Alcalde pregunta al Sr. Secretari si es pot fer.
El Sr. Secretari contesta que ell ha informat del procediment legal i és decisió d'ells, que si no
s'impugna tindrà efectes.
L'Alcade acorda la inclusió i votació del punt i dóna la paraula a la Sra. Mª Carmen Raimundo
perquè llisca el punt.
La Sra. Mª Carmen Raimundo reitera l’esmena, que consisteix en afegir a la part dispositiva el
següent punt:
-

Les dones amb discapacitat sofreixen discriminació múltiple, s’ha de fomentar l’accés a
l’educació superior d’aquest col·lectiu, la seua participació social i política, i respectar
els seus drets sexuals i reproductius.

Sotmesa la inclusió de l’esmena a votació s'aprova per unanimitat, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR:
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS:

20: Compromís: 5; PSOE: 3; CUPO: 2; EUPV-EVPV-ERPV-AS: AC: 1;
PP: 7; Ciudadanos: 2
0
0

Sotmesa la moció esmenada a votació s'aprova amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR:
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS:

20: Compromís: 5; PSOE: 3; CUPO: 2; EUPV-EVPV-ERPV-AS: AC: 1;
PP: 7; Ciudadanos: 2
0
0
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5. 676/2017_Aprovació de l'inici d'expedient per a posar en funcionament
una emissora de radiodifusió per ones mètriques amb modulació de
freqüència municipal
Es dóna compre de la proposta dictaminada, que és del següent tenor literal:
ÑL'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, amb la voluntat de prestar serveis públics que
contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions dels veïns del municipi, afavorir la
participació ciutadana i difondre els assumptes d'interés general emanats per aquesta
Corporació, considera important que dispose d'una emissora de radiodifusió per ones
mètriques amb modulació de freqüència municipal.

La posada en funcionament de l'emissora municipal està subjecta a una doble concessió:
1. La concessió de la gestió del servei públic de radiodifusió, que atorga la Generalitat
Valenciana
2. La concessió demanial del domini públic radioelèctric, que atorga l'Estat.
Atés el que disposa la Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual, que
regula la comunicació audiovisual de cobertura estatal i estableix les normes bàsiques en
matèria audiovisual, sense perjudici de les competències reservades a les Comunitats
Autònomes i als Ens Locals en els seus respectius àmbits.
Atés el Decret 38/1998, de 21 de març, del Govern Valencià, pel qual s'estableix el règim de
concessió d'emissores de radiodifusió sonora en ondes mètriques amb modulació de
freqüència i d'inscripció de les mateixes en el Registre de Concessionaris, i concretament el
capítol III, que regula el règim de les emissores municipals.
Propose al Ple que adopte el següent acord:
Primer. Iniciar l'expedient per a posar en funcionament una emissora de radiodifusió per ones
mètriques amb modulació de freqüència municipal.
Segon. A l'empara d'allò que disposa l'article 19 del decret 38/1998, facultar a l'alcalde perquè
sol·licite davant les administracions competents les autoritzacions que resulten preceptives i
per a la realització de qualsevol altres actes de tràmit.Ò
Extracte de les intervencions produïdes durant el debat de l'assumpte:
El Sr. José Miguel Tomàs explica el punt dient que es vol sotmetre a aprovació l'inici de
l'expedient així com que es faculte a l'Alcalde per a tramitar-lo.
El Sr. Alberto Forteza pregunta quina és l'amplitud de difusió de la ràdio.
El Sr. José Miguel Tomàs diu que és municipal, però no es perd automàticament a l'eixir del
terme.
El Sr. Alberto Forteza diu que es tracta d'una despesa innecessària.
La Sra. Mª Carmen Contelles manifesta que el municipi ja té televisió, una revista i creuen que
ja és suficient i que es important controlar la despesa. Manifesta que votarà en contra.
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El Sr. José Miguel Tomàs diu que la despesa és poca i que la radio permet emetre notícies de
forma més directa, participació dels veïns, practiques per a estudiants, etc.
La Sra. Mª Carmen Contelles expressa que sí que es va a produïr una despesa, ja que s'haurà
de contractar personal per a poder mantenir una programació estable, entre altres.
El Sr. Alcalde felicita per dur avant el projecte i que és conscient que s'ha de controlar la
despesa però que aquest any hi ha hagut un remenent de tresoreria positiu d'1.900.000 euros.
A més, recorda que si es volen dotar d'un servicis mínims s'ha de fer despesa.
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
9. PP: 7; Ciudadanos: 2
0

Administració Financera
6. 3911/2016_Aprovació de l’adjudicació del refinançament d’operació de
prèstec a llarg termini
Es dóna compte de la proposta, que és del següent tenor literal:
Considerando que con fecha 30 de noviembre de 2016, se inició procedimiento para concertar
una operación de préstamo a largo plazo con la finalidad de sustituir las siguientes operaciones
disminuyendo así la carga financiera existente:

«

Deuda
Ibercaja
Santander

Tipo impositivo
Euribor 3M+ 1,75%
Euribor 3M+ 1,90%

Finalización
30-06-2029
01-06-2029

Pendiente a 31-12-2016
754.214,62 €
1.232.254,00 €

Considerando que con fecha 14 de diciembre de 2016, se emitió por parte de intervención
informe sobre las condiciones que debía contener dicha operación en aplicación del principio
de prudencia financiera, así como otros aspectos referidos a la competencia, los recursos con
los que cuenta la Corporación Local y demás.
Considerando que con fecha 30 de diciembre de 2016, se aprobó por Resolución de Alcaldía
nº 3244/2016 el expediente para la concertación de dicha operación de préstamo a largo plazo,
solicitándose oferta a las Entidades financieras de la localidad otorgándoles como plazo hasta
las 14 horas del día 19 de enero de 2017 para la presentación de las mismas.
Considerando que durante el plazo señalado se presentaron las ofertas que constan en el
expediente y tras la recepción se emitió informe de la Interventora y Tesorera, de fecha 15 de
febrero de 2017 sobre la valoración técnica de las ofertas presentadas, realizándose la
propuesta de adjudicación a favor de la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(BBVA).
Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción del siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO. Adjudicar la concertación de una operación de préstamo a largo plazo por importe
de 1.986.468,62 € a la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ( BBVA ), con el fin
de sustituir las siguientes operaciones:
Deuda
Ibercaja
Santander

Tipo impositivo
Euribor 3M+ 1,75%
Euribor 3M+ 1,90%

Finalización
30-06-2029
01-06-2029

Pendiente a 31-12-2016
754.214,62 €
1.232.254,00 €

en las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•
•
•

Importe: 1.986.468,62 €
Vencimiento Final: 01 de Junio de 2029.
Amortizaciones: Trimestral
Liquidación de intereses: Trimestral
Tipo de Interés: Euribor 3 M + 0,92%
Comisiones: Exentas.
Intervención de los contratos: Secretario Ayuntamiento.

SEGUNDO. Notificar la adjudicación a las Entidades financieras que presentaron ofertas, así
como a la adjudicataria de la misma para que se proceda a la formalización de la operación de
préstamo a largo plazo correspondiente.
TERCERO: Dado que el próximo día 1 de marzo de 2017 vence la cuota del préstamo con la
entidad financiera Banco de Santander ascendiendo el capital a amortizar de 24.825,28 €, el
importe de la concertación de la operación de préstamo a largo plazo deberá de minorarse en la
referida cuantía.»
Extracte de les intervencions produïdes durant el debat de l'assumpte:
La Sra. Iris Marco explica el punt dient que l'objecte és el refinançament de dos dels tres
préstecs que es varen concertar l'any 2009 per a tornar a negociar els interessos. Són els
préstecs més cars de l'Ajuntament i l'altre que falta està pràcticament amortitzat. Comenta que
la millor oferta ha sigut la del BBVA amb un interès d'Euríbor + 0,92 i l'estalvi és de 126.000
euros. Critica que l'oposició els demane prudència quan el PP quan estava al govern va
concertar aquests préstecs milionaris.
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR:
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS:

20: Compromís: 5; PSOE: 3; CUPO: 2; EUPV-EVPV-ERPV-AS: AC: 1;
PP: 7; Ciudadanos: 2
0
0
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7. 649/2017_Aprovació de la modificació del Pressupost núm. 5/2017
sobre modificació de les bases d’execució del Pressupost de 2017
Es dóna compte de la proposta dictaminada, que és del següent tenor literal:
Vista la proposta de la regidora delegada d'Hisenda, de modificar les Bases d'Execució del
Pressupost.



Vist l'informe núm. 46/2017 de data 23 de febrer de 2017, que sobre l'assumpte emet
Intervenció, de conformitat amb els articles 165, 168 i 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Hisendes Locals.
Es proposa l'adopció de l'acord següent:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient número 5 de modificació del Pressupost del 2017 de
Modificació de les Bases d'Execució del Pressupost. Les modificacions introduïdes son les
reflexades en lletra negreta. Es resumeixen així:
a.) En l'Annex IV:
• S'introdueixen els Nombres d'Identificació de Fiscal de les entitats beneficiàries i es canvien
algunes denominacions amb l'objecte que es corresponguen amb la denominació oficial de la
subvenció.
• Es crea un nou grup de subvencions que es reflecteixen en l'aplicació pressupostària 231348000 Subvencions de discapacitat i dependència i que està conformat per les següents
associacions:
- Associació de Centre de Sords de la Pobla de Vallbona
- Associació de Discapacitats de la Pobla
- Associació de familiars de malalts d'Alzheimer
Arran d'aquesta reagrupació es crea l'aplicació vinculada 2313-48001 Subvenciones
concurrència de discapacitat i dependència.
• Es fa una redistribució de les associacions dins dels aplicacions pressupostàries existents:
- La subvenció Associació recreativa Canyada - Maquiva i Comissió de festes El Cerrao passen
de l'aplicació pressupostària 382-48000 Subvencions comissiones festives a 924-48000
Subvenciones promoció associativa.
- L'Associació cultural la Vall passa de l'aplicació pressupostària 3341-48000 Subvenciones
entitats culturals a 924-48000 Subvenciones promoció associativa.
En modificar-se l'import total de les aplicacions vinculades a subvencions nominatives es
produeix també un canvi en import de les aplicacions vinculades a subvencions de
concurrència competitiva.
• En l'aplicació 3383-782 Subvenciones associacions culturals, se substitueix el beneficiari
Associació cultural Falla del Mercat per Associació cultural Falla Cervantes.
• En l'aplicació 3383-782 Subvenciones associacions culturals, s'augmenta la subvenció al
beneficiari Associació cultural Falla Plaça de l'Hort.
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• Les subvencions a la Penya Ciclista, al Club Atletic Vallbonense, al Club de Basquet i al Club
d'Atletisme es veuen incrementades en incorporar-se a les mateixes els imports de les escoles
vinculades als mateixos.
• En l'aplicació 3343-48000 Subvenciones entitats musicals s'inclou subvenció a la Banda
de Cornetes i Tambors "La Imperial". En modificar-se l'import total de l'aplicació es produeix
també un canvi en import de les aplicació vinculada a la subvenció de concurrència
competitiva.
• En l'aplicació 924-48000 Subvenciones promoció associativa s'inclou subvenció a la
Associació de veïns Cuatro Vientos. En modificar-se l'import total de l'aplicació es produeix
també un canvi en import de les aplicació vinculada a la subvenció de concurrència
competitiva.
b.) En l'Annex III:
• En les Bases de subvencions 10 i 11 s'introdueixen els canvis destacats en negreta.
• S'introdueixen les bases 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19.
c.) En la Base 27.4.A, se substitueix 6.000,- € per 15.000,- €
d
.) En la Base 27.3, se substitueix abans del dia 28 de febrer per en el termini que indique la
Corporació.
SEGON.- Exposar al públic l'acord d'aprovació inicial mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província en el termini de 15 dies, durant els quals les persones interessades podran
presentar les reclamacions que consideren convenients davant el Ple, aquestes reclamacions
les resoldrà el Ple en el termini d'un mes. En cas de no presentar-s'hi reclamacions durant el
període d'exposició pública es consideraran definitivament aprovades les Bases d'execució del
Pressupost per a l'exercici 2017 amb les modificacions proposades.
Extracte de les intervencions produïdes durant el debat de l'assumpte:
La Sra. Iris Marco explica el punt dient que el que s'ha fet és actualitzar les dades de les
associacions i una correcció d'errades. S'inclou l'associació de "Banda cornetes i tambors" i
"associació de veïns de cuatro vientos" també es modifiquen les bases de la subvenció de
l'associació de "música, festes, falles i cultura i serveis socials".
El Sr. Alberto Forteza considera que s'ha produït una falta de seguretat a l'establir les bases del
pressupost perquè es va aprovar fa molt poc de temps.
La Sra. Mª Carmen Contelles vols fer dues preguntes. En primer lloc, pregunta si es va a
prendre alguna mesura per a pal·liar el fet que les comissions falleres més petites reben menys
diners.
El Sr. Francisco Javier Esteban manifesta que si que s'ha tingut en compte i diu que els cassals
tenen dos tipus de subvencions: per obra o per tindre el cassal en propietat. Totes les falles
tenen les mateixes ajudes i si no han sigut beneficiaries és perquè no ho han demanat.
La Sra. Iris Marco diu que es preveu fer una reunió informativa a les associacions per a evitar
aquests problemes.
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La Sra. Mª Carmen Contelles diu que sempre recolzaran les falles i que demana que es tinguen
en compte les particularitats de cada falla.
El Sr. Alcalde diu que la intenció és que els diners públics es destinen al poble i com que és
una iniciativa recent encara hi ha errades però que es treballarà per millorar. El procediment
serà de concurrència pública i es respectaran les bases.
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
0
9. PP: 7; Ciudadanos: 2

8. 690/2017_Aprovació de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic
del Pes Municipal
Es dóna compte de la proposta dictaminada, que és del següent tenor literal:
«Resultando que corresponde al Ayuntamiento Pleno la competencia para la aprobación de
ordenanzas fiscales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la LBRL 7 /1985 y el artículo
17 del TRLRHL 02/2004.
Visto el Informe de la Interventora.
A la vista de lo anterior, esta Alcaldía-Presidencia propone la adopción del siguiente acuerdo
de aprobación de la Ordenanza Fiscal Municipal:
PRIMERO: Acordar inicialmente la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora del siguiente
precio público:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE PRECIO PÚBLICO POR EL SERVICIO DE
BÁSCULA MUNICIPAL
Artículo 1. Fundamento legal
En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 y 127 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por la
prestación del servicio de báscula municipal.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del precio público la utilización del servicio de pesaje en la
báscula municipal.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que resulten beneficiados por el servicio regulado en la presente Ordenanza, y, en
concreto, aquellos que soliciten el pesaje de todo tipo de mercancías.
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Artículo 4. Responsables.
a.)

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a las que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.

b.)

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43
de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Cuota tributaria.
La cuota tributaria a satisfacer por la utilización del servicio de báscula municipal será de 2
euros por pesada.
Artículo 6. Devengo.
La exacción se considerará devengada simultáneamente al uso de instalaciones y prestación
del servicio, debiendo procederse a su ingreso en el propio momento del devengo del precio
público y a través de los medios establecidos al efecto por este Ayuntamiento.
Artículo 7. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como las
sanciones que a las mismas correspondan, se aplicará lo dispuesto en la vigente Ley General
Tributaria.
Artículo 8. Gestión, liquidación, inspección y recaudación.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de este precio público se realizará de acuerdo
con lo prevenido en esta Ordenanza, por la Ley General Tributaria y demás Leyes del Estado
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Disposición final. La presente Ordenanza, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
SEGUNDO: Que se someta a información pública, por un período de treinta días, mediante
edicto que ha de publicarse en el tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia, en
un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad autónoma uniprovincial,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones o
sugerencias.
TERCERO.- Que se de cuenta a este Ayuntamiento de las reclamaciones y sugerencias que se
formulen, que se resolverán con carácter definitivo, o, en caso de que no se presentaran
reclamaciones, el acuerdo provisional pasará automáticamente a definitivo.
CUARTO.- Que el acuerdo definitivo y el texto de las Ordenanzas aprobadas y modificadas
deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor a partir de la
publicación.»
Extracte de les intervencions produïdes durant el debat de l'assumpte:
El Sr. Alcalde demana que conste en acta la correcció de l'errada del punt primer, que es va fer
a la Comissió Informativa.
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El Sr. Javier Descalzo explica que a la fi de l'any passat es va aprovar la implantació d'una
bàscula pública amb un preu públic el qual ha d'estar regulat en una ordenança fiscal. El que es
vol sotmetre a votació és aquest preu públic. Explica que l'import és de 2 euros i és està
justificat per un Informe. A més, diu que la bascula és una reivindicació del sector agrari que es
podrà utilitzar per al sector industrial i pels ciutadans en general.
La Sra. Mª Carmen Contelles pregunta perquè no s'ha informat d'aquesta ordenança al Consell
Agrari i pregunta si s'ha fet alguna consulta amb el sector agrari.
El Sr. Javier Descalzo diu que el sector agrari sempre ha manifestat que el preu no devia ser
més de 3 euros i que no s'ha dut al Consell perquè el preu estava dins dels límits i únicament
s'ha fixat, a més, d'aquesta manera es flexibilitzava el procediment.
La Sra. Mª Carmen Contelles manifesta la seua disconformitat.
Sotmesa la moció a votació s'aprova amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR:
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS:

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

9. 288/2017_Dació de compte de la informació comptable corresponent al
4t trimestre de 2016
Es dóna compte i el Ple queda enterat de la següent proposta:
D'acord amb l'article 207 del RDL 2/2004, de 5 de març, a través del qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'hisendes locals, en les regles 105 i següents de la instrucció del model normal
de comptabilitat local, segons els articles 4 i 5.4 de la Llei 15/2010 de modificació de la Llei
3/2004, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat (en la redacció
corresponent de l'ordre HAP/2082/2014), i segons la base núm. 57 de les d'Execució del
pressupost, es trasllada als portaveus dels diferents grups polítics representats en el Ple, la
informació comptable que la intervenció ha de subministrar al ple de l'Ajuntament, per mitjà de
la presidència.

«

Concretament, amb data 31-12-2016:
a) Informe d'intervenció sobre l'estat d'execució.
b) Execució del pressupost de les despeses corrents.
c) Execució del pressupost d'ingressos corrents.
d) Estat de modificació del pressupost de despeses.
e) Moviments i situació de la tresoreria.
f)

Informe d'intervenció sobre morositat i període mitjà de pagament.

g) Pagaments realitzats en el trimestre.
h) Interessos de tardança pagats en el període.
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i)

Factures pendents de pagament al final del trimestre.

j)

Període mitjà de pagament global a proveïdors.

¿º¼´µ

k) Període mitjà de pagament trimestral global a proveïdors i la sèrie històrica.À

10. 457/2017_Dació de compte l’aprovació de la liquidació del Pressupost
municipal de l’exercici 2016
Es dóna compte i el Ple resta enterat de la següent proposta:
A tenor del regulat en l'article 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Hisendes Locals, i l'article 90.2 del Reial decret 500/1990 de 10 d'abril, pel
qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la citada llei, en el qual s'indica que: De la
liquidació de cadascun dels pressupostos que integren el pressupost general i dels estats
financers de les societats mercantils dependents de l'entitat, una vegada realitzada la seua
aprovació, s'adonarà al Ple en la primera sessió que celebre.

Á

Aprovada la Liquidació del Pressupost General de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona,
exercici 2016, mitjançant Decret d'Alcaldia nº 437/2017 de data 24 de febrer de 2017, es dóna
trasllat de la mateixa al Ple.À

11. 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
232/2017, de 6 de febrer, fins la número 520/2017 de 6 de març, ambdues incloses.
La Corporació municipal es dóna per enterada i per cumplimentat el tràmit que establix l'article
42 del ROF.

12. 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.
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13. Precs i preguntes
La Sra. Rosana Marín pregunta quin és el cost del canvi de nomenclatura dels carrers pel que
fa a la carta que s'ha enviat als veïns del municipi. També vol saber quins són els noms que
van a substituir-se.
La Sra. Beatriz Palmero diu que se'ls passarà la informació i que aquests carrers no
compleixen l'article 15 de la Llei de Memòria històrica del 2006. Són quatre o cinc carrers i diu
que han respectat la legalitat. Avança que la votació es portarà al Ple d'abril i que abans
s'informarà els ciutadans. Quant a l'estimació econòmica del canvi dels cartells, manifesta que
la desconeix però que considera que no serà una despesa molt gran. De tota manera, diu que
es farà l'estimació.
La Sra. Rosana Marín prega que s'informe de tots els canvis que afecten la Llei de Memòria
històrica així com de les reunions veïnals.
La Sra. María Dolores Soler pregunta si, respecte dell robatori a la urbanització de Vista
Calderona, s'han pres mesures especials.
El Sr. Alcalde explica que sempre que es produeix un esdeveniment així és protocol habitual
reforçar les mesures.
La Sra. María Dolores Soler prega que es prenguen mesures concretes.
El Sr. José María Roch pregunta si s'han pres mesures respecte a les fallides de l'enllumenat
públic de la urbanització Montecolorado.
El Sr. Juan Aguilar expressa que sí que s'estan prenent mesures però que la concessió de la
gestió es va fer per l'antic govern i que la responsabilitat és d'ells.
La Sra. Mª Carmen Raimundo diu que en juliol ja vàren preguntar quines mesuren anaven a
prendre respecte a la neteja de la urbanització de Vista Calderona i encara no han obtés
resposta.
El Sr. Juan Aguilar diu que ell no ha tingut constància d'aquest registre i que el procediment de
neteja de parcel·les privades és diferent, no poden actuar directament sinó amb execució
subsidiària que necessita d’autorització judicial.
El Sr. Javier Zamora expressa que tenen coneixement que el passat desembre es va aprovar
l'obertura del procediment de coordinació de serveis a Barbelen i pregunta si l'expedient ja està
resolt.
El Sr. Javier Nóvoa diu que ja s'ha resolt i que l'adjudicació ha sigut per al mateix licitador que
venia prestant el servei. Quant a la subvenció, ara no només és de la Cambra de Comerç, sinó
també participa la Cambra d'artesans de Brandeburgo, amb un import de 2.000 euros de salari
mensual per a l'adjudicatari i 500 euros per al lloguer de l’habitatge.
La Sra. Sara Montañana vol saber la situació dels contractes del bar del Trinquet i de la Llar
dels Jubilats.
La Sra. Iris Marco diu que pel que fa a el Bar del Trinquet, el contracte ja ha acabat però com
no és propietat de l'Ajuntament s'ha de fer un contracte privat i que es va a demanar ja
pressupostos.
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La Sra. Regina Llavata explica que, pel que fa al bar de la Llar dels Jubilats, la persona que ho
portava no volia continuar i no s'ha pogut incorporar de forma immediata. S'han presentat dues
ofertes i el procediment està en marxa. S'espera que en una o dues setmanes ja s'adjudique.
La Sra. Iris Marco afegeix que l'adjudicatari del Bar del Trinquet no havia pagat cap mensualitat
del 2016 i per això no es volia tornar a adjudicar.
La Sra. Mª Carmen Contelles pregunta si és cert que s'està donant als veïns de la urbanització
Montecolorado l'opció de talar pins o pagar 2.000 euros si es vol evitar-ho, perquè considera
que és un pulmó per al municipi.
El Sr. Juan Aguilar diu que això són casos puntuals perquè les arrels estaven causant danys a
la via pública i que el pagament dels 2.000 euros diu que no li consta, que deurà ser algun tipus
de sanció.
La Sra. Mª Carmen Contelles diu que el dia 2 març es va celebrar a València un acte
nacionalista que va comptar amb representants polítics, d’entre els quals consta l'Ajuntament
de la Pobla de Vallbona. Vol saber el cost i els beneficis.
El Sr. Alcalde explica que l'acte era sobre finançament e infraestructures, no nacionalista. Ha
sigut enriquidor per a agafar idees sobre finançament municipal i regional.
La Sra. Iris Marco explica que el cost total era de 1.000 euros i que van haver representants de
sectors empresarials, universitaris, entre d’altres, no solament polítics i es considerà molt
important participar.
La Sra. Mª Carmen Contelles manifesta que molts dels participants perteneixen a agrupacions
públicament declarades a favor del sobiranisme català.
Com a últim prec, la Sra. Mª Carmen Contelles demana respecte al Sr. Juan Aguilar en
responsabilitzar els anteriors governs del PP, de les crítiques que rep ell.
El Sr. Juan Aguilar diu que és ella la que falta al respecte al Govern actual.
I no havent-hi més assumptes per tractar, el senyor president va alçar la sessió a les 23.00
hores, de la qual 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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