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ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL

PLE DE LA CORPORACIÓ EL DIA U DE FEBRER DE DOS MIL SETZE

ASSISTENTS:

 Julio Biosca Llin 

 Rosalía Soler Sanchis

 Mª Ángeles Beneyto Francés

 Beatriz Doménech Fita

 Vicente Ribera Lladosa

 Rafael Calabuig Biosca 

Excusa assistència:

 Alberto Segura Úbeda

Secretària:

 Ángela Soriano Torres

En el saló d’actes de la Casa de la Cultura

de Fontanars dels Alforins, sent les vint hores del

dia u de febrer de dos mil setze, es reunix el Ple de

la  Corporació  Municipal,  a  fi  de  celebrar,  en

primera convocatòria, Sessió Extraordinària per a

la que han sigut notificats tots els seus membres. 

Declarada  oberta  la  sessió  a  l'hora

esmentada, es passa a tractar el següent:
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ORDE DEL DIA

1. Aprovació inicial, si és el cas, del Pressupost General de la Corporació per al 2016.

2. Aprovació, si és el cas, de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2016.

3. Modificació,  si  és  el  cas,  de  l’Ordenança  Fiscal  reguladora  de  l’Impost  sobre

construccions, instal·lacions i obres.

4. Moció de l’Ajuntament amb motiu de la necessitat de la paralització de la instal·lació de

la Planta de tractament de residus animals.

1.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER AL 2016

El Sr. alcalde comença dient que és un poc avorrit i confús però, intentaran fer-ho fàcil.
 

El Sr. alcalde llig els ingressos i els gastos, posteriorment, en la plantilla de personal, comenta que s'ha
incrementat per la incorporació d'un peó i d'una auxiliar de guarderia per a les necessitats l'escola infantil. En
principi, matisa el Sr. alcalde, seria per a tres mesos però s'intentarà poder-la mantindre tot l'any.

Tot seguit, procedix a la comparativa dels gastos del 2015 amb 2016. Comença  dient que els gastos
de personal s'incrementen en un 6,13%. Ho justifica que no sols estan les dos noves places creades (peó i
auxiliar)  sinó, també, per la devolució de la paga extra de desembre del 2012 i l'increment de l'1% de les
retribucions.

Prosseguix amb els gastos corrents, en els que la diferència és del 0,75 %; els gastos financers, que
han abaixat un 25% perquè ha finalitzat el préstec de sanejament de 2009; les transferències corrents, que han
experimentat un creixement del 18,49 % i es deté en este punt per a comentar que s'inclouen les subvencions
de la Comissió de Festes,  Filles de Maria,  la Unió Musical,  l'Associació de mares i  pares i  el  Grup de la
parròquia. També diu que es manté  la quantia de les 24 hores de futbol però es van a incloure altres activitats;
per a la Xarxa Llibres  s'inclouen 5.500 € i  es preveu realitzar un esdeveniment consistent en una marató
fotogràfica. D'ací l'increment, aclarix el Sr. alcalde.

En inversions reals, hi ha un decreixement. S'està esperant a veure la nova Diputació com farà el tema
de les subvencions i ajudes. Fins a març no van a saber-ho, postil·la el Sr. Alcalde.
Seguix el Sr. alcalde explicant que la intenció de la nova Diputació de València és diferent de com es venia fent.
Abans, es realitzaven línies diferents amb plans específics, ara cada poble tindrà el conjunt total dels diners i el
destinarà a les seues necessitats. Açò és per a evitar que ocórrega com li passava a Fontanars, que per a
reparacions de camins, amb 74 km2   de terme municipal, tenia igual que altres amb 5 km2 i, estos últims,
potser tenien interessos en altres coses i no en camins. Ara, cada Ajuntament, segons les seues necessitats
farà el gasto on crega convenient.

En el capítol IX, de passius financers, es preveu un descens del 34,34%, per la baixada dels préstecs,
que any rere any baixen, comenta el Sr. alcalde.

Passa als ingressos i diu que han abaixat un 16,08%. Comença  el desglossament dels mateixos, amb
els impostos directes que s'han incrementat.  Seguix amb els indirectes que també tenen un increment del
22,44%,  en  les  taxes  i  preus  públics  hi  ha  un  decreixement  del  5,61%,  diu  el  Sr.  Alcalde.  Quant  a  les
transferències  corrents,  estan  els  Convenis  professionals  i  els  bons  de  la  guarderia.  En  el  capítol  V,
l'arrendament de l'edifici de les antigues escoles. Quant a les transferències de capital, diu el Sr. Alcalde que
s'està a l'espera de les línies de subvencions de la Diputació.

Posteriorment,  procedix a informar de les inversions, del  deute en què es deté amb la lectura del
capital pendent, de les amortitzacions per al 2016 i del capital pendent, a 31 de desembre del 2016. Hi ha una
baixada important, conclou el Sr. alcalde i cedix la paraula al portaveu del Grup Popular, el Sr. Ribera Lladosa.
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El  Sr.  Ribera  Lladosa  diu  que  del  pressupost  tractaran  dos  aspectes:  el  de  personal  i  el  de
subvencions. Quant al primer, comenta que ells ja deien que caldria ampliar-ho amb el peó. Abans, es deia que
hi havia molt de personal i, ara es donen compte que hi ha molta faena. D'altra banda, suggerix que sent el 150
aniversari hauria d'haver-se fet un poc més d'esforç.

El Sr. alcalde exposa que passarà la paraula a les regidores perquè expliquen les seues partides però,
abans realitzarà una introducció. Comença declarant que és el seu primer pressupost i, ells es marquen un
camí a quatre anys amb els punts següents: educació, servicis bàsics, cultura, atenció  a les persones majors i
promoció del territori, ja que pensen que els pressupostos han de fer-se pensant en les persones. La intenció,
al·lega el Sr. alcalde, és abaixar els impostos, encara que enguany no s'ha pogut, perquè són prou alts. Volen
que els impostos siguen coherents, postil·la el Sr. alcalde. És el primer pressupost i queden tres més, precisa el
Sr. Alcalde.

Quant als gastos de personal, i responent al Sr. Ribera Lladosa, diu que ell mai ha dit  res del personal
i, mai ho ha posat en dubte, perquè es fa molta faena que no es veu. Això del peó és important perquè, encara
que és un poble xicotet, hi ha moltes coses i arribar a tot és difícil. Però, abans que res, cal tindre una bona
organització, aclarix el Sr. alcalde. Quant a les festes del 150 aniversari serà la regidora de festes la que ho
explique. Cedix la paraula a la Sra. Soler Sanchis.

La Sra. Soler Sanchis llig els percentatges que representa cada capítol en el total d'ingressos i de
gastos. Posteriorment, explica la classificació per àrees i programes  expressant el que inclou cada un d'ells i
les quanties que s'han assignat.

Per  la seua banda,  la Sra. Beneyto Francés explica els programes que entren dins de les seues
delegacions. Comenta que, la part assignada a  la biblioteca inclou personal i la compra de material com a
llibres, estanteries i un ordinador nou. Pel que fa a equipaments culturals, no hi ha res assignat encara però
s'ha pressupostat i  també s'espera cobrar de la Diputació.  Continua dient que, en promoció cultural,  s'han
inclòs els gastos per a subministraments i transport; s'han previst les ajudes per a les festes  i, enguany,  la
quantia del SARC s'incrementa i seran 5.500 €. La Sra. Beneyto Francés, en referència al comentari anterior
del Sr. Ribera Lladosa, diu que s'han previst 20.000 € més per a complementar les festes del 2016 i, poder
celebrar altres com el 9 d'octubre, els 100 anys del Campanar, el 5 d'agost, a més Terres de l'Alforins toca, en
2016, a Fontanars i també va a celebrar-se el Trail dels Ibers.

En referència a esports, hi ha 25.000 € en eixa partida per a materials entre altres coses, d'estos,
1.800 seran per  a activitats  esportives  i  no  sols  per  als  premis  de  futbol.  Finalment,  s'han previst  també
quanties per a les instal·lacions esportives, en la que la gran part és per a la piscina, i s'ha creat la partida de
turisme, dotada amb 600 € per a la promoció turística en l'oficina de la Diputació de València.

Pren la paraula la Sra. Doménech Fita i diu que, s'augmenta el gasto en servicis socials. Als jubilats
li'ls donen 500 € més destinats a celebrar el dia del Major. També es pretén celebrar el dia de la Dona, anuncia
la Sra. Domenech Fita. En relació amb medi ambient, es pretén realitzar algun programa d'aus amb els xiquets
i en agricultura s'han previst la quantia per a posar en condicions la bàscula, manifesta la Sr. Domenech Fita.

La Sr. Soler Sanchis pren la paraula per a comentar que en, OPA han quedat 27.654 €, dels que
10.300 € corresponen a gastos de capital i la resta  corrent.

El Sr. alcalde puntualitza el que ha explicat la Sra. Beneyto Francés comentant que l'oficina de turisme
està a València capital, la Diputació està molt implicada en el tema del turisme i seria per a mostrar el poble
durant quatre dies.

El Ple de la corporació, per quatre vots a favor (Srs.  Biosca Llin, Soler Sanchis, Beneyto Francés i
Doménech Fita) i dos en contra (Srs. Ribera Lladosa i Calabuig Biosca) dels sis Regidors presents del total de
set, que tant de fet com de dret conformen el nombre legal de membres, 

 

ACORDA:
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Primer: Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2016, que ascendix a HUIT-CENTS
NORANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS HUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS en
l'Estat d'Ingressos i en l'Estat de Gastos, amb el resum següent:

PRESSUPOST GENERAL 2016

ESTAT  D’INGRESSOS

1. OPERACIONS CORRENTS:

Capítol 1.- Impostos directes...........................................................................................455.609,90 €
Capítol 2.- Impostos indirectes..........................................................................................19.100,00 €
Capítol 3.- Taxes, preus públics i altres ingressos...........................................................214.130,83 €
Capítol 4.- Transferències corrents..................................................................................200.591,78 €
Capítol 5.- Ingressos patrimonials.......................................................................................4.049,42 €

2. OPERACIONS DE CAPITAL:  

Capítol 6.- Alienació d'inversions reals.......................................................................................1,00 €
Capítol 7.- Transferències de capital..........................................................................................1,00 €

3. OPERACIONS DE CAPITAL:  

Capítol 8.- Actius financers...................................................................................................    -   
Capítol 9.- Passius financers......................................................................................................1,00 €

                                     TOTAL:                                                                                                      893.484,93 € 

ESTAT DE GASTOS

I. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA PER CAPÍTOLS

A) OPERACIONS CORRENTS:

Capítol 1: Gastos de personal ........................................................................................313.557,10 €
Capítol 2: Gastos en béns corrents i servicis...................................................................409.528,65 €
Capítol 3: Gastos financers..................................................................................................8.527,86 €
Capítol 4: Transferències corrents.....................................................................................40.038,33 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL:

Capítol 6: Inversions reals ................................................................................................15.851,65 €
Capítol 9: Passius financers ...........................................................................................105.981,34 €

                                    TOTAL:                                                                                                        893.484,93 €

II. CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES
                                                             
          Grup 0: Deute Públic 114.509,20 €
          Grup 1: Servicis públics bàsics.........................................................................................156.764,28 €
          Grup 2: Actuacions de  Protecció i promoció social............................................................64.364,13 €
          Grup 3: Producció de béns de caràcter preferent.............................................................152.083,50 €
          Grup 4: Actuacions de caràcter econòmic...........................................................................12.529,02 €
          Grup 9: Actuacions de caràcter general............................................................................393.234,80 €
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                                     TOTAL:                                                                                                       893.484,93 €

PLANTILLA DE PERSONAL

A)        FUNCIONARIS:

Denominació Grup CD ESC Àrea NÚM. Situació

Secretaria-Intervenció A1 20 HE SI 1
Reservada

(Comissió de
servicis)

Denominació Grup CD ESC Àrea NÚM. Situació

Auxiliar Administrativa D (C2) 12 AG SEC 1 Propietat

Auxiliar Administrativa D (C2) 16 AG INT 1 Propietat

2.   PERSONAL LABORAL:

Denominació Dedicació NÚM.

Encarregat servicis municipals Jornada completa 1

Peó servicis municipals Jornada completa 1

Auxiliar atenció al públic Jornada completa 1

Cuiner Centre Cívic Jornada parcial (25 hores/setmanals) 1

Auxiliar Centre Cívic Jornada Parcial (25 hores/setmanals)
Borsa de treball 1

Netejadora dependències municipals Jornada completa 1

Netejadora dependències municipals Jornada completa
Borsa de treball 1

Professor Educació Permanent d'Adults Jornada parcial (15 hores/setmanals)
Borsa de treball (9 mesos) 1

Mestre escola infantil En funció del curs escolar
Borsa de treball 1

Auxiliar de guarderia Borsa de treball (segons necessitats) 1

Auxiliar telecentre/biblioteca Jornada parcial (20 hores/setmanals) 1

Socorristas En funció de l'obertura de la piscina
municipal 2

Tercer: Aprovar les Bases d'execució del Pressupost General de 2016, que es conté en el respectiu
expedient.

Ple Extraordinari  01.02.20165
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 Una vegada aprovat inicialment el Pressupost, les Bases d'execució així com la Plantilla de Personal
s'inseriran en el Butlletí Oficial de la província per un termini de quinze dies hàbils, i en el Tauler d'Anuncis de la
corporació, als efectes de reclamacions.

 Este acord aprovatori serà considerat com definitiu de no produir-se reclamacions contra el mateix
durant el termini  d'exposició pública, entrant en vigor en l'exercici a què es referix,  una vegada que s'haja
complit el que disposa l'art. 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril  Reguladora de les Bases de Règim Local en
relació amb l'art. 169 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, i allò que s'ha preceptuat en
l'art. 126 del R.D.L. 781/86 de 18 d'abril.

2.- APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 1/2016.

Açò és el que comentava Rosalía, diu el Sr. alcalde. És necessari realitzar-ho perquè s'aprove i quede
liquidat tot, declara el Sr. alcalde.

Vist que, a 31 de desembre del 2015, han quedat pendents d'aplicar a pressupost, en el compte 413,
27.654,30 € relatius a gastos realitzats en l'exercici 2015 sent necessari regularitzar esta situació procedint a la
seua aplicació a pressupost.

Vist que en el Pressupost de 2016, s'han consignat els crèdits suficients per a poder aplicar la quantia
pendent a 31/12/2015, prèvia l'aprovació definitiva d'este.

Vist l'informe d'Intervenció de data 22 de gener del 2016, on consta que en aplicació de l'article 60.2
del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, el reconeixement d'obligacions corresponents a exercicis anteriors
que, per qualsevol causa, no ho hagueren sigut en aquell a què corresponien, és competència del Ple de la
corporació, i que en este cas concret és possible la seua realització per la quantitat total de 27.654,30 €.

El Ple de la corporació,  per unanimitat dels  sis regidors presents (Srs.  Biosca Llin, Soler Sanchis,
Beneyto Francés i Domenech Fita del Grup Compromís per Fontanars dels Alforins, i Srs. Ribera Lladosa i
Calabuig Biosca del Grup del Partit Popular) del total de set, que tant de fet com de dret conforma el nombre
legal de membres,

ACORDA:

Primer.  Aprovar  el  reconeixement  dels  crèdits  que  a  continuació  es  relacionen,  per  import  de
27.654,30 €  (vint-i-set mil sis-cents cinquanta-quatre euros amb trenta cèntims) condicionada a l'aprovació del
Pressupost de 2016:

Programa/
Econòmica

ÀREES PARTIDES Quantia

161.619 161.  Servicis  públics  bàsics.  Benestar
comunitari.
Abastiment domiciliari d'aigua potable.

619.  Inversions  reals.  Inversions  de  reposició
d'infraestructures  i  béns  destinats  a  l'ús  general.  Altres
inversions de reposició en infraestructures i béns destinats
a l'ús general.

7.175,73

3381.226 3381.  Producció de béns públics de caràcter
preferent. Cultura. Festes populars i festejos. 

226.  Gastos  corrents  en  béns  i  servicis.  Material,
subministraments i altres. Gastos diversos. 321,00

3321.221 3321.  Producció de béns públics de caràcter
preferent. Cultura. Biblioteques públiques.

221.  Gastos  corrents  en  béns  i  servicis.  Material,
subministraments i altres. Subministraments. 1.351,24

3230.221 3230.  Producció de béns públics de caràcter
preferent. Educació. Funcionament de centres
docents  d'ensenyança  preescolar  i  primària  i
educació especial. 

221.  Gastos  corrents  en  béns  i  servicis.  Material,
subministraments i altres. Subministraments. 1.494,28

165.619 165.  Servicis  públics  bàsics.  Benestar
comunitari. Enllumenat públic.

619.  Inversions  reals.  Inversions  de  reposició
d'infraestructures  i  béns  destinats  a  l'ús  general.  Altres
inversions de reposició en infraestructures i béns destinats
a l'ús general.

2.177,61

161.226.99 161.  Servicis  públics  bàsics.  Benestar
comunitari.

226.99.  Gastos  corrents  en  béns  i  servicis.  Material,
subministraments  i  altres.  Gastos  diversos.  Altres  gastos

3.019,98
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Abastiment domiciliari d'aigua potable. diversos.

161.221.00 161.  Servicis  públics  bàsics.  Benestar
comunitari.
Abastiment domiciliari d'aigua potable.

221.00.  Gastos  corrents  en  béns  i  servicis.  Material,
subministraments  i  altres.  Subministraments.  Energia
elèctrica.

624,75

171.227.99 171.  Servicis  públics  bàsics.  Medi  ambient.
Parcs i jardins.

227.99.  Gastos  corrents  en  béns  i  servicis.  Material,
subministraments  i  altres.  Treballs  realitzats  per  altres
empreses i professionals. Altres treballs realitzats per altres
empreses i professionals.

854,74

160.210 160.  Servicis  públics  bàsics.  Benestar
comunitari. Clavegueram.

210.  Gastos  corrents  en  béns  i  servicis.  Reparacions,
manteniment i conservació. Infraestructures i béns naturals. 187,16

160.221.00 160.  Servicis  públics  bàsics.  Benestar
comunitari. Clavegueram.

221.00.  Gastos  corrents  en  béns  i  servicis.  Material,
subministraments  i  altres.  Subministraments.  Energia
elèctrica.

109,24

3321.221.0
2

3321.  Producció de béns públics de caràcter
preferent. Cultura. Biblioteques públiques.

221.02.  Gastos  corrents  en  béns  i  servicis.  Material,
subministraments i altres. Subministraments. Gas. 38,30

3321.221.0
0

3321.  Producció de béns públics de caràcter
preferent. Cultura. Biblioteques públiques.

221.00.  Gastos  corrents  en  béns  i  servicis.  Material,
subministraments  i  altres.  Subministraments.  Energia
elèctrica. 

127,01

161.227.99 161.  Servicis  públics  bàsics.  Benestar
comunitari.
Abastiment domiciliari d'aigua potable.

227.99.  Gastos  corrents  en  béns  i  servicis.  Material,
subministraments  i  altres.  Treballs  realitzats  per  altres
empreses i professionals. Altres treballs realitzats per altres
empreses i professionals.

2.046,50

161.213 161.  Servicis  públics  bàsics.  Benestar
comunitari.
Abastiment domiciliari d'aigua potable.

213.  Gastos  corrents  en  béns  i  servicis.  Reparacions,
manteniment  i  conservació.  Maquinària,  instal·lacions
tècniques i utillatge.

750,00

165.210 165.  Servicis  públics  bàsics.  Benestar
comunitari. Enllumenat públic.

210.  Gastos  corrents  en  béns  i  servicis.  Reparacions,
manteniment i conservació. Infraestructures i béns naturals. 98,01

165.609 165.  Servicis  públics  bàsics.  Benestar
comunitari. Enllumenat públic.

609.  Inversions  reals.  Inversió  nova en  infraestructures  i
béns destinats  a l'ús  general.  Altres inversions  noves en
infraestructures i béns destinats a l'ús general.

951,65

342.221.06 342.  Producció  de  béns  públics  de  caràcter
preferent. Esport. Instal·lacions esportives.

221.06.  Gastos  corrents  en  béns  i  servicis.  Material,
subministraments  i  altres.  Subministraments.  Productes
farmacèutics i material sanitari.

978,53

342.226.99 342.  Producció  de  béns  públics  de  caràcter
preferent. Esport. Instal·lacions esportives.

226.99.  Gastos  corrents  en  béns  i  servicis.  Material,
subministraments  i  altres.  Gastos  diversos.  Altres  gastos
diversos.

72,21

161.221.01 161.  Servicis  públics  bàsics.  Benestar
comunitari.
Abastiment domiciliari d'aigua potable.

221.01.  Gastos  corrents  en  béns  i  servicis.  Material,
subministraments i altres. Subministraments. Aigua. 5.047,28

1532.226.9
9

1532.  Servicis  públics  bàsics.  Vivenda  i
urbanisme.  Vies  públiques.  Pavimentació  de
vies públiques.

226.99.  Gastos  corrents  en  béns  i  servicis.  Material,
subministraments  i  altres.  Gastos  diversos.  Altres  gastos
diversos.

131,07

2310.221.1
0

2310.  Actuacions  de  protecció  i  promoció
social.  Servicis  socials  i  promoció  social.
Assistència social primària.

221.10.  Gastos  corrents  en  béns  i  servicis.  Material,
subministraments i altres. Subministraments.  Productes de
neteja i higiene.

98,01

Segon. Aplicar al Pressupost de l'exercici 2016, una vegada aprovat definitivament, els corresponents
crèdits que ascendixen a 27.654,30, amb càrrec a les partides així mateix indicades.

3.-  MODIFICACIÓ  DE  L'ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE  L’IMPOST  SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
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El Sr. alcalde conta que la intenció és crear la bonificació que arribe al 90%.  Es pretén que quan hi
haja gent major,  amb dificultats  físiques o de salut  que les obres que es realitzen per  a adaptar  lavabos,
accessos a vivenda… puguen tindre la bonificació i que no siga tot recaptatori                      

Vist que este Ajuntament té regulat l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Vist que el Reial  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel  que s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals, en el seu art. 103 establix les bonificacions de l'impost i, en concret a este
Ajuntament interessa establir la de l'article 103.2 e):

“Una bonificación de hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras
que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.”

La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso,
las bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores.”

Vist que es considera necessari incorporar esta bonificació al 90%.

Considerant el que disposa la Secció 3a del capítol III del títol I del Text Refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

El Ple de la Corporació, per unanimitat dels  sis regidors presents (Srs. Biosca Llin, Soler Sanchis,
Beneyto Francés i Domenech Fita, del Grup Compromís per Fontanars dels Alforins, i Srs. Ribera Lladosa i
Calabuig Biosca del Grup del Partit Popular) del total de set, que tant de fet com de dret conforma el nombre
legal de membres,

ACORDA:
Primer: Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost

sobre  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres,  incorporant,  com a  article  4.Bis  “Bonificacions”,  la  bonificació
prevista en l'article 103.2 e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes locals:

Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, en l'article
4, dirà:

Artículo 4. Base imponible, cuota y devengo.
...
“4.Bis.  Bonificacions

Les construccions, instal·lacions o obres que afavorisquen les condicions d'accés i habitabilitat
dels discapacitats seran bonificades el 90 per cent.

La bonificació prevista en este paràgraf s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si és el cas, les
bonificacions a què es referixen els paràgrafs anteriors.”

Disposició final: La present modificació d'esta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el mateix dia que es
publique en el Butlletí Oficial de la província, i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de l'any 2016, romanent
en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.

Segon: Ordenar la publicació del  present acord en el Butlletí  Oficial  de la província i  en el  tauler
d'edictes  de  la  corporació  per  un  termini  d'un  mes  als  efectes  de  presentació  de  reclamacions  que  es
consideren procedents, quedant definitivament aprovada en cas de no presentar-se cap.

4.-  MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT AMB MOTIU DE LA NECESSITAT DE LA PARALITZACIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ DE LA PLANTA DE TRACTAMENT DE RESIDUS ANIMALS
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Esta moció es va facilitar per una plataforma que vol paralitzar que, entre La Pobla del Duc i Otos
s'establisca  un  magatzem de  residus  d'animals  amb malalties.  La  Vall  d'Albaida  i,  sobretot  els  municipis
afectats,  són contraris al seu establiment, i es tracta en este punt de recolzar-los i, que si s'ha de fer que es
faça en un altre lloc, expressa el Sr. Alcalde i cedix la paraula al Sr. Ribera Lladosa.

El Sr. Ribera Lladosa comenta que van a votar-ho a favor perquè caldria fer informes preceptius que
no estan i l'empresa que ho va a instal·lar té problemes judicials.

El  3 de desembre de 2011,  es va aprovar  al  plenari  de la  Mancomunitat  de Municipis  de la Vall
d’Albaida realitzat a Ontinyent, per unanimitat dels ajuntaments representats, l’oposició a la instal·lació de la
planta. Però a pesar d’açò, la planta continua tinguent els permisos que l’anterior govern de la Generalitat
Valenciana li va atorgar.

Les implicacions de la construcció d’aquesta planta són molt serioses, perquè són per a residus de
categoría 1 i 2 (animals amb encefalopaties espongiformes i sospitoses de malalties transmissibles a persones i
animals, i substàncies, animals morts sense ser sacrificats per al consum, fetus i material reproductiu animal,
materials  de depuració  d’aigües residuals  i  altres productes  amb residus de substàncies autoritzades  que
sobrepassen  els  límits  autoritzats  segons  el  Reglament  CE  nº  1069/2009).  Una  instal·lació  d’eixes
característiques  no  respon  a  activitats  i  productes  produïts  a  la  nostra  comarca  i  que  pot  malmetre  el
desenvolupament futur de les activitats agropecuàries i turístiques que sempre ha defès la Mancomunitat de
Municipis de la Vall d’Albaida, així com per a la instal·lació de noves empreses d’altra tipologia, més en la línia
de la sostenibilitat. A més, hi ha molts estudis que alerten sobre els problemes de salut, mediambientals i
socioeconòmics que aquesta infraestructura generarà en els habitants de la Vall d’Albaida, en cas de construir-
se.

La situación actual  continua sigent dolenta per a la Comarca i es requerix seguir  fent actuacions,
perquè segons informació rebuda des de l’administració autonòmica valenciana, el projecte per a la instal·lació
de la planta continua els tràmits per a la seua construcció, i per tant no està anul·lat.

Totes les persones i entitats, especialmente les públiques, i  particularment els Ajuntaments, com a
institució més propera, estem emplaçades i som imprescindibles per a vetllar pel respecte dels interessos del
bé comú de la Comarca, i prevenir les conseqüències negatives que puguen donar-se per part d’iniciatives
d’interessos particulars com es donen en la construcció de planta de residus animals de categoria 1 i 2.

Per tot açò, el Ple de la Corporació, per unanimitat dels sis regidors presents (Srs. Biosca Llin, Soler
Sanchis,  Beneyto  Francés  i  Domenech  Fita  del  Grup  Compromís  per  Fontanars,  i  Srs.  Ribera  Lladosa  i
Calabuig Biosca del Grup del Partit Popular) del total de set, que tant de fet com de dret conforma el nombre
legal de membres, 

ACORDA:

Primer: Posicionar-se en contra de la instal·lació de la Planta de tractament de residus animals.

Segon: Incidir per a que la Conselleria competent anul·le de forma immediata la Declaració d’interès
Comunitari i l’Autorització Ambiental Integrada de la planta (que va ser atorgada per l’anterior govern de la
Generalitat Valenciana en contra dels estudis i resolucions dels tècnics d’Ajuntaments de la Pobla i d’Otos,
termes afectats en primer ordre).

Tercer:  Realitzar  accions  de  visibilització  del  rebuig  a  aquesta  infraestructura  contrària  al
desenvolupament  sostenible  de  la  Vall  d’Albaida  (Penjar  banderola  del  balcó  de  l’Ajuntament,  mostrar
notificació a la web i les xarxes socials, donar a conèixer aquesta problemàtica al consell de medi ambient de la
ciutat i/o a les cooperatives i entitats agrícoles de la vostra localitat).

Quart: Sensibilitzar a nivel educatiu, comunitari i empresarial sobre mesures de reducció de residus, i
d’un major respecte i consideració amb el medi ambient, (complint amb els principis i finalitats establerts a la
LOE i a la LOMCE, així com drets fonamentals de la Constitució Espanyola i de l’Estatut d’Autonomia).
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Cinqué:  Reenviar  aquest  acord  a  l’Assemblea  Veïnal  de  la  Vall  d’Albaida,  amb correu  electrònic
unacomarcaunaforca@gmail.com, per  a que es puga tindre seguiment  de les accions establertes des dels
Ajuntaments de la Vall d’Albaida.

I no havent-hi més intervencions, ni més assumptes de què tractar i transcrites les incidències
ocorregudes durant la sessió el Sr. alcalde procedix a alçar la sessió sent les vint hores i trenta-cinc
minuts, de tot això s'estén la present acta en nou pàgines rubricades per mi, la secretària, que done fe.

              L'alcalde,                              La secretària,
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