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ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL

PLE DE LA CORPORACIÓ EL DIA VINT-I-TRES DE NOVEMBRE DE DOS MIL

QUINZE

ASSISTENTS:

 Julio Biosca Llin 

 Rosalía Soler Sanchis

 Mª Ángeles Beneyto Francés

 Beatriz Doménech Fita

 Vicente Ribera Lladosa

 Alberto Segura Úbeda

 Rafael Calabuig Biosca 

Secretària:

 Ángela Soriano Torres

En  el  Saló  de  Sessions  de  la  Casa
Consistorial, sent les vint hores i trenta-cinc minuts
del dia vint-i-tres de novembre de dos mil quinze,
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:

ORDE DEL DIA

1 Aprovació, si és el cas, de les actes de sessions anteriors, ordinària de 28/09/2015 i

extraordinària de 19/10/2015.

2 Elecció, si és el cas, dels membres de la Mesa Electoral per a les Eleccions Generals

2015.

3 Concessió,  si és el cas, d’ajuda econòmica a la Parròquia Verge del Rosari,  exercici

2015.

4 Nomenament,  si  és  el  cas,  de  representants  de  la  Corporació  en  el  “Grupo  de

Desarrollo Rural Ruratler Leader Zona 6”.

5 Aprovació, si és el cas, de permuta d’un tram del camí “Travessa de Sant Elies” per un

traçat alternatiu propietat del Sr. José Francés Mora.

6 Ratificació  de l’acord de la Junta de Govern Local  sobre  sol·licitud,  a la  Conselleria

d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, d’inclusió, de l’Ajuntament de Fontanars dels

Alforins, en el programa Xarxa de Llibres de text de la Comunitat Valenciana.

7 Adopció de mesures,  en matèria  de personal,  contemplades en el  Reial  Decret Llei

10/2015, d’11 de setembre, pel que es concedixen crèdits extraordinaris i suplements

de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten mesures en matèria d'ocupació pública

i d'estímul a l'economia.

8 Dació de compte de l’informe d’Intervenció sobre seguiment del Pla d’Ajust 3T 2015.

9 Moció contra la violència de gènere.

1.-  ACTES SESSIONS ANTERIORS

En este punt pregunta el Sr. Alcalde-President si hi ha alguna objecció que fer a les actes de les
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sessions anteriors, la ordinària de vint-i-huit de setembre i la extraordinària del dia dènou d’octubre de dos mil
quinze, prèviament repartides junt amb la convocatòria. 

Al no formular-se cap objecció, van ser aprovades per unanimitat dels set Regidors presents, que tant
de fet com de dret conforma el nombre legal de membres de la Corporació.

2.-  ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LES ELECCIONS GENERALS
2015.

Es procedix a l'elecció dels membres de la mesa, a través del programa CONOCE.

El Sr. Alcalde llig el nom de les persones que integraran la mesa:

 President: U0740 
 President suplent primer: U0329 
 President suplent segon: U0502 

 Vocal primer: U0336 
 Vocal 1r suplent primer: U0584
 Vocal 1r suplent segon: U0006 

 Vocal segon: U0423 
 Vocal 2n suplent primer: U0348 
 Vocal 2n suplent segon: U0369 

3.- CONCESSIÓ D'AJUDA ECONÒMICA A LA PARRÒQUIA VERGE DEL ROSARI, EXERCICI 2015

El Sr. Alcalde diu que la quantia a atorgar és de 500 € per a desenrotllar les diferents activitats que
realitza la parròquia. 

El portaveu del grup del Partit Popular, el Sr. Ribera Lladosa diu que els pareix bé. Per la seua banda,
el Sr. Segura Úbeda manifesta que s'abstindrà en la votació perquè  forma part del grup de la parròquia.

Vista  la  sol·licitud  de subvenció presentada pel  Sr.  Antonio Mullor  Revert,  en representació  de la
Parròquia Verge del Rosari  del municipi,  que, per Providència de l'Alcaldia es va fixar en 500,00 €, per a
coadjuvar a les despeses que comporta l'organització de la vinguda del Patge i dels Reis Mags, Sant Cristòfol i
Sant Antoni Abat, entre d’altres.

Vist que la Parròquia desenvolupa una activitat d’interés relevant per al municipi.

Resultant  que en la partida 334.480 del  Pressupost  de 2015,  s’ha consignat  quantia  suficient  per
atendre esta subvenció.

Vist l’informe de Secretaria-Intervenció.

Considerant el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, el Títol II del Decret de 17 de juny de 1955, de Servicis de les Corporacions Locals i el que
establixen els art. 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

El  Ple  de  la  Corporació,  per  sis  vots  a  favor  (Srs.  Biosca  Llin,  Soler  Sanchis,  Beneyto  Francés,
Doménech Fita, Ribera Lladosa i Calabuig Biosca) i una abstenció (Sr. Segura Úbeda), 

ACORDA:

Primer: Concedir a la Parròquia Verge del Rosari de Fontanars dels Alforins, subvenció de CINC-
CENTS EUROS (500,00 €),  amb càrrec a la partida 334.480 del pressupost de 2015.

2



Telèf: 96 222 22 33 - Fax: 96 070 68 90

fontanarsdelsalforins.registre@cv.gva.es

C/ Rei Alfons XIII, 2

46635 FONTANARS DELS ALFORINS (València)

AJUNTAMENT DE

FONTANARS DELS ALFORINS

C.I.F. P-4612600-I

Segon: Comunicar a l'esmentada Parròquia que el pagament de la subvenció es realitzarà quan el
beneficiari presente la documentació justificativa, en el termini màxim de tres mesos des de la notificació del
present acord. Esta documentació consistirà en un programa detallat, pressupost total desglossat de l'activitat
realitzada i factures detallades del gasto realitzat.

Tercer: Adone's a Intervenció i a Tresoreria, als efectes procedents.

Quart: Notifique's el contingut íntegre del present a l'esmentada Parròquia.

4.-  NOMENAMENT  DE  REPRESENTANTS  DE  LA  CORPORACIÓ  EN  EL  “GRUPO  DE
DESARROLLO RURAL RURALTER LEADER ZONA 6”

EL Sr. Alcalde comenta que faltava triar els representants per al Grup Ruralter i la proposta que es
realitza és que el titular siga ell mateix i la suplent la regidora Beatriz Domenech Fita.

El Sr. Ribera Lladosa diu que els pareix bé.

Vist l'escrit de data 02/11/2015 de la Presidència del “Grupo de Desarrollo Rural Ruralter Leader Zona
6”, sol·licitant la designació de representant i suplent de la Corporació municipal en dita associació, per al nou
programa Leader 14-20 i per continuar atenent la gestió administrativa interna del Grup.

Considerant el que disposa la sentència del Tribunal Suprem de 26 d'abril de 1994, seguint la pauta
assentada per la jurisprudència del Tribunal Constitucional 160/1990, de 18 d'octubre, segons la qual en la
designació de representants de l'Ajuntament com a entitat en institucions i organismes aliens al mateix, regix el
principi de la majoria per a la seua elecció.

El Ple de la Corporació,  per unanimidad dels set regidors presents, quatre del Grup Compromís per
Fontanars dels Alforins i tres del Grup del Partit Popular,

ACORDA:

Primer: Nomenar representant de la Corporació en el “Grupo de Desarrollo Rural Ruralter Leader Zona
6” a l’alcalde Sr. Julio Biosca Llin, i a la regidora Sra. Beatriz Doménech Fita com a suplent.

Segon:  Notificar  el  nomenament  als  designats  i  comunicar-ho  a  la  Presidència  del  “Grupo  de
Desarrollo Rural Ruralter Leader Zona 6”.

5.-  PERMUTA  D'UN  TRAM  DEL  CAMÍ  “TRAVESSA  DE  SANT  ELIES”  PER  UN  TRAÇAT
ALTERNATIU PROPIETAT DE D. JOSÉ FRANCÉS MORA.

El Sr. Alcalde explica que es tracta de permutar un tram del camí “travessa de Sant Elies”  i puntualitza
que és  una cosa que està sol·licitada de fa temps. Posteriorment, pregunta al Grup del Partit Popular si tenen
alguna cosa a dir. El Sr. Ribera Lladosa manifesta que no tenen res a dir.

Examinat l'expedient instruït per a la permuta, per motius de seguretat, d'un tram del camí situat en la
parcel·la 9010 del polígon 28 d'este terme municipal, conegut com “Travessa de Sant Elies”, que passa junt la
Casa Sant Elies, per un altre de nou traçat en terrenys propietat de D. José Francés Mora, en les parcel·les 14 i
15 del polígon cadastral 29. 

Resultant que prèvia emissió dels informes exigits pel Reglament de Béns de les Entitats Locals, i en
especial la valoració efectuada per l'Arquitecte Tècnic Municipal que estima els béns a permutar en la quantitat
de 4.772,43 €, resultant per tant equilibrats ambdós termes de la permuta.

Resultant  que pel  Ple  Municipal,  en sessió extraordinària celebrada el  28  d'abril  del  2015,  es va
aprovar  l'alteració  de  la  qualificació  jurídica  del  bé  immoble  camí  “Travessa  de  Sant  Elies”,  en  el  terme
municipal  de  Fontanars  dels  Alforins,  en  polígon  28,  parcel·la  9010,  amb  referència  cadastral
46126A0280901000000ZQ, desafectant-lo del domini públic i quedant qualificat com bé de caràcter patrimonial.
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Resultant que exposat l'acord a informació pública als efectes de presentació de reclamacions, per
mitjà  d'anuncis  inserits  en el  Butlletí  Oficial  de la  província núm. 94 de 20-V-2015 i  tauler  d'edictes de la
Corporació,  no  s'ha  presentat  cap  durant  el  termini  concedit  a  este  efecte,   pel  que  s'entén  aprovada
definitivament la modificació de la qualificació jurídica del bé demanial citat.

Vistes les disposicions legals d'aplicació, la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim
Local de la Comunitat Valenciana, l'art. 22.L de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local i l'article 112.2 del Reglament 1372/1986, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament de Béns de les
Entitats Locals. 

El Ple de la Corporació, per unanimitat dels set regidors presents, quatre del Grup Compromís per
Fontanars dels Alforins i tres del Grup del Partit Popular,   

ACORDA:

Primer: Permutar el tram de camí de 330,73 metres i ample de 4,81 metres, situat en la parcel·la 9010
del  polígon  28  d'este  terme  municipal,  desafectat  del  domini  públic,  amb  referència  cadastral
46126A0280901000000ZQ,  pel  camí  de  nou  traçat  que  transcorre  per  les  parcel·les  14  i  15  del  polígon
cadastral 29, propietat de D. José Francés Mora, detallats ambdós en pla adjunt, quedant propietat de D. José
Francés Mora el tram de camí rural desafectat, i adscrivint al domini públic el tram de terreny cedit pel dit
propietari a este Ajuntament, que es destinarà a camí rural, amb les càrregues següents:

1. Les despeses de la tramitació de la segregació prèvia al canvi  seran de compte de D. José
Francés Mora.

2. Totes les despeses que ocasione la permuta notariada i registrada seran de compte de D. José
Francés Mora, incloent la inscripció del bé que li correspon a l'Ajuntament de Fontanars dels
Alforins després de la permuta. Haurà de constar expressament en l'escriptura pública el nou
traçat del camí públic propietat de l'Ajuntament.

Segon: De l'expedient incoat a este efecte es donarà compte a l'òrgan competent de la Comunitat
Autònoma, en compliment d'allò que s'ha preceptuat en l'article 109 del Reglament de Béns.

Tercer: Notificar  el  present  acord  a  l'interessat  comunicant-li  que  el  dia  i  hora  que designe  este
Ajuntament i que oportunament se li dirà, es procedirà a la delimitació del terreny de la seua propietat que es
destina a camí rural, havent de descriure's els límits del mateix i la seua superfície als efectes legals oportuns.

Quart: Notificar el present acord al propietari afectat en l'expedient.

Quint: Formalitzar l'acord en Escriptura Pública, facultant a l'Alcaldia per a la firma de la mateixa i de 
quants altres documents siguen necessaris relatius a este acord.

6.-  RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL SOBRE SOL·LICITUD, A LA
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, D’INCLUSIÓ, DE L’AJUNTAMENT DE
FONTANARS DELS ALFORINS, EN EL PROGRAMA XARXA DE LLIBRES DE TEXT DE LA COMUNITAT
VALENCIANA. 

 El Sr. Alcalde comenta que es tracta de la  ratificació de l'adhesió a la “Xarxa de Llibres”,  i pregunta al
Grup del  Partit  Popular si tenen alguna cosa a dir. El  Sr. Ribera Lladosa li  contesta que els explique com
funciona la subvenció i si l'Ajuntament té pressupost per a afrontar la seua part.

El Sr. Alcalde contesta que hi ha tres parts implicades la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament. Com
l'Ajuntament no té pressupost per a enguany, la Diputació avançarà la part de l'Ajuntament corresponent al
2015, explica el Sr. Alcalde. El Sr. Ribera Lladosa pregunta si la Diputació ho ha aprovat. El Sr. alcalde li respon
que sí i que avançarà el 33% de l'Ajuntament.
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El Sr.  Calabuig Biosca pregunta que què hi  ha del  que s'està parlant  del  Col·legi  de Secretaris i
Interventors. El Sr.  Alcalde li  respon que des de la Conselleria s'entén açò com a inversió mentres que el
Col·legi de Secretaris i Interventors ho interpreta com a subvenció. El Sr. Calabuig Biosca replica que açò és
ser responsable d'una il·legalitat.

El Sr. Ribera Lladosa intervé i diu que, encara que no es cree el banc de llibres, els xiquets ja se'ls
canviaven.

El Sr. Alcalde comenta que els interventors de la Diputació i de la  Generalitat no veuen els problemes
que veuen els dels ajuntaments. Contínua dient que el fet que s'haja realitzat enguany comportava un risc, es
podien haver esperat a l'any que ve però, han preferit fer camí i anar resolent els problemes.

El Sr.  Ribera Lladosa explica que es van a abstindre, però que això no significa que estiguen en
contra, simplement no ho tenen clar del tot.

El Sr. Calabuig Biosca diu que veu el plantejament molt adequat i correcte,  i ho recolzaria però que,
com s'està dient per interventors que pot ser una il·legalitat i, ell té molta fe en el que diu este col·lectiu per ser
representants de l'Estat, enguany no ho recolzaran.

Vista la resolució de la Junta de Govern Local, aprovada en sessió ordinària de data 2 de novembre de
2015, per despatx extraordinari, que diu literalment el següent:

“DESPATX EXTRAORDINARI

1.- SOL·LICITUD, A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT,
D’INCLUSIÓ, DE L’AJUNTAMENT DE FONTANARS DELS ALFORINS, EN EL PROGRAMA XARXA
DE LLIBRES DE TEXT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Vista l'Orde 17/2015, de 26 d’octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la que es regulen les bases de les ajudes destinades als ajuntaments o entitats locals menors per fer
efectiu  el  programa de gratuïtat  dels  llibres  de text  i  material  curricular  dirigit  a  l’alumnat  que curse
ensenyaments obligatoris i  formació professional  bàsica als centres públics i  privats concertats de la
Comunitat Valenciana, i es convoquen les ajudes per al curs 2015-2016, publicada en el DOCV núm.
7644, de 27.10.2015.

Vist que la Generalitat inicia en el curs 2015-2016 el programa Xarxa de Llibres de Text de la
Comunitat  Valenciana,  amb  el  fi  de  proporcionar  de  forma gratuïta  llibres  de  text  i  altres  materials
curriculars  a  l’alumnat  d’Educació  Primària,  Educació  Especial,  Educació  Secundària  Obligatòria  i
Formació Professional Básica en centres públics i centres privats concertats.

Vist que el programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana té com a finalitat dotar
els centres escolars d’un banc de llibres que garantisca la gratuïtat del llibres de text a tot l’alumnat,
empadronat a la localitat a data de la publicació de la convocatòria, que els llibres que formen part del
banc local romandran, una vegada finalitzat el curs escolar, als centres docents on estiga escolaritzat
l’alumnat durant el curs 2015-2016 i formaran part del banc de llibres per a ser utilitzats per un altre
alumnat en anys acadèmics successius, i que l’alumnat que realitze el lliurament dels llibres de text o
altres materials curriculars a la fi del curs escolar tindrà dret a ser beneficiari del banc de llibres de text
per a cursos posteriors. 

Vist  que  l’alumnat  que  es  trobe  cursant  els  estudis  en  una  localitat  diferent  a  la  del  seu
empadronament, rebrà l’ajuda de l’ajuntament on figura empadronat, i els llibres formaran part del banc
de llibres que custodiarà el centre on estiga escolaritzat.

Vist  que  el  programa  estarà  cofinanciat  per  la  Generalitat,  les  Diputacions  Provincials  i  els
ajuntaments destinataris d’estes ajudes.

Vist que l’ajuntament de Fontanars dels Alforins creu oportú formar part del Programa Xarxa de
Llibres de Text de la Comunitat Valenciana.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels tres regidors presents, que tant de fet com de dret
conformen el nombre legal de membres,  

ACORDA:

Primer: Sol·licitar  a  la  Conselleria  d'Educació,  Investigació,  Cultura  i  Esport,  la  inclusió  de
l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins en el Programa Xarxa Llibres de Text de la Comunitat Valenciana,
per al present curs, per fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a
l’alumnat que curse ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica als centres públics i privats
concertats de la Comunitat Valenciana, d’acord amb l’Orde 17/2015 de l’esmentada Conselleria.

 

Segon: Assumir el compromís de complir amb les obligacions que es deriven de la recepció de la
subvenció, en cas de ser beneficiari de la mateixa.

Tercer: Adquirir el compromís d’habilitar les oportunes partides pressupostàries per fer front a la
part de finançament del programa, fent constar que la part corresponent a este Ajuntament s’aportarà
íntegrament en l’exercici 2016.

Quart: Donar trasllat del present acord a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport als oportuns
efectes.”

Vist que la dita resolució sotmet a ratificació plenària allò que s'ha resolt en ella.

El Ple de la Corporació, per quatre vots a favor del Grup Compromís per Fontanars dels Alforins i tres
abstencions del Grup del Partit Popular, 

ACORDA: 

Primer: Ratificar, en tot el seu contingut, la resolució de la Junta de Govern Local sobre sol·licitud, a la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, d’inclusió, de l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins, en
el programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, adoptada en sessió ordinària, de data 2 de
novembre de 2015, per despatx extraordinari.

 Segon:  Remetre  una  còpia  del  present  acord  a  les  parts  interessades  per  al  seu  coneixement  i
efectes.

7.-  ADOPCIÓ  DE  MESURES,  EN MATÈRIA DE  PERSONAL,  CONTEMPLADES  EN  EL REIAL
DECRET LLEI 10/2015, D'11 DE SETEMBRE, PEL QUE ÉS CONCEDIXEN CRÈDITS EXTRAORDINARIS I
SUPLEMENTS DE CRÈDIT EN EL PRESSUPOST DE L'ESTAT I  S'ADOPTEN MESURES EN MATÈRIA
D'OCUPACIÓ PÚBLICA I D'ESTÍMUL A l'ECONOMIA.

El  Sr. Alcalde explica que després de l'aplicació de mesures en què s'eliminaven dies “moscosos”, ara
es restauren  i, posteriorment llig l'increment de dies addicionals per antiguitat.

El Sr. Ribera Lladosa comenta que al seu grup li pareix bé.

Vist  el Reial Decret Llei 10/2015, d'11 de setembre, pel que es concedixen crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a
l'economia, que establix  en l'article 2,  la  modificació de la Llei  7/2007,  de 12 d'abril,  de l'Estatut  Bàsic de
l'Empleat Públic.

Vist que, amb la modificació de l’art. 48 s’ha atorgat el sisé dia pèr assumptes propis als funcionaris,
però que respecte als dies addicionals per vacances i assumptes propies, és l’Ajuntament qui té que determinar
si atorga aquests.

Vista la Disposició Addicional Catorzena que fa referència al permís per assumptes particulars per
antiguitat que diu:
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“Les Administracions Públiques podran establir fins a dos dies addicionals de permís per assumptes particulars
al complir el sext trienni, incrementant-se, com a màxim, en un dia addicional per cada trienni complit a partir de
l'octau”.

Vista la Disposició Addicional Quinzena referida als dies addicionals de vacacions per antiguitat que
disposa:

“Cada Administració Pública podrà establir fins a un màxim de quatre dies addicionals de vacacions en funció
del temps de servicis prestats pels funcionaris públics”

Vist que s’atorga a l’Ajuntament la potestat per adoptar l’acord que addicione dies per antiguitat, tant
de vacances com d’assumptes propis.

El Ple de la corporació, per unanimitat dels set regidors presents, quatre del Grup Compromís per
Fontanars dels Alforins i tres del Grup del Partit Popular,

ACORDA:

Primer: Aprovar, en referència al permís per assumptes particulars per antiguitat i, de conformitat amb
la Disposició Addicional Catorzena del Reial Decret Llei 10/2015, d'11 de setembre, pel que es concedixen
crèdits  extraordinaris  i  suplements  de  crèdit  en  el  pressupost  de  l'Estat  i  s'adopten  mesures  en  matèria
d'ocupació pública i d'estímul a l'economia, que els funcionaris públics d'este Ajuntament, puguen disfrutar de 2
dies d'assumptes propis a partir del 6t trienni i un dia addicional per cada trienni complit a partir de l'octau.

Segon: Aprovar, en referència als dies addicionals de vacacions per antiguitat i, de conformitat amb la
Disposició Addicional Quinzena del Reial Decret Llei 10/2015, d'11 de setembre, pel que es concedixen crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten mesures en matèria d'ocupació
públic i  d'estímul a l'economia, que els funcionaris públics d'este Ajuntament, puguen disfrutar dels dies de
vacacions que es detalla a continuació, segons els anys de servici prestats:

1. 15 anys de servici: 23 dies hàbils
2. 20 anys de servici: 24 dies hàbils
3. 25 anys de servici: 25 dies hàbils
4. 30 o +: 26 dies hàbils 

8.- DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST
3T 2015

El Sr. Alcalde els diu a l'altre grup que tenen a la seua disposició la documentació  i, posteriorment, llig
el deute financer i comercial a 30 de setembre.   

Resultando que, en cumplimiento de lo regulado en el  artículo 7 del RD Ley 4/2012, se emitió el
informe de la Intervención Municipal relativo  al Plan de Ajustes del Ayuntamiento de Fontanars dels Alforins,
para una duración de 10 años.

Resultando que mediante acuerdo plenario de 29 de marzo de 2012, el Ayuntamiento de Fontanars
dels Alforins aprobó el Plan de Ajuste elaborado por el Ayuntamiento,  de conformidad con lo regulado en el
artículo 7 del RD Ley 4/2012, y que es acorde al modelo previsto en la Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo,
por la que se aprueban el modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de Plan de
Ajuste.

Resultando  que el  Ministerio  de  Administraciones  Públicas,  a  través  de  la  Secretaría  General  de
Coordinación Autonómica y Local, con fecha 30 de abril de 2012 emitió informe favorable al Plan de Ajuste del
Ayuntamiento de Fontanars dels Alforins.

Considerando que el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el
Fondo para la financiación de los pagos a proveedores nos dice que:

Ple Extraordinari  23.11.20157

mailto:fontanarsdelsalforins.registre@cv.gva.es


Con  carácter  general,  las  Entidades  locales  que  concierten  las  operaciones  de
endeudamiento previstas en este Real Decreto-ley, deberán presentar anualmente al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la ejecución de los planes
de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero.

En el caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y
135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se deberá presentar el informe
anterior con periodicidad trimestral.

Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.

Dicho  informe,  cuyo  contenido  se  determinará  reglamentariamente,  se  someterá  a
requerimiento  del  Ministerio  de  Hacienda y  Administraciones  Públicas,  a  la  valoración  por  los
órganos competentes de éste, que informarán del resultado de dicha valoración al Ministerio de
Economía y Competitividad.

Asimismo, con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las operaciones
de endeudamiento concertadas, las Entidades locales que las hayan concertado podrán ser sometidas a
actuaciones  de  control  por  parte  de  la  Intervención  General  de  la  Administración  del  Estado.  La
Intervención General concretará los controles a realizar y su alcance, en función del riesgo que se derive
del resultado de la valoración de los informes de seguimiento.

Para la ejecución de dichas actuaciones de control, la Intervención General podrá recabar la
colaboración de otros órganos públicos y de empresas privadas de auditoría, que deberán ajustarse a las
normas e instrucciones que determine aquélla. La financiación necesaria para ello se realizará con cargo a
los recursos.

Considerando que  el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo, lo ha realizado el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la  Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,
que en su artículo 10 recoge: 

1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del
día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer
mes  de  cada  trimestre  en  el  caso  de  la  Corporación  Local,  información  sobre,  al  menos,  los
siguientes extremos:

a) Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad,
total del crédito disponible y el crédito dispuesto.

b)  Deuda  comercial  contraída  clasificada  por  su  antigüedad  y  su  vencimiento.  Igualmente,  se
incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a
proveedores.

c) Operaciones con derivados.

d) Cualquier otro pasivo contingente.

e) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan
de ajuste. (…)

3.  Las  Corporaciones  Locales  deberán  remitir  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones
Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día quince del primer mes de cada
trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111
y  135 del  texto  refundido de  la  Ley  Reguladora  de las Haciendas Locales,  el  informe sobre la
ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:

a)  Resumen trimestral  del  estado  de  ejecución  del  presupuesto.  Si  se  trata  de  Corporaciones
Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los  artículos 111 y  135 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá información referida a la previsión de
liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada.

b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las medidas
adicionales adoptadas.
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c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan
para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”

Considerando que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha liberado la plataforma de
captura de datos relativa al  “Informe de seguimiento del plan de ajuste aprobado  y otra información conforme
a los apartados 4 y 6 de la disposición adicional  primera  de la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de
Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera”,  plataforma  que  estará  disponible  hasta  el  31  de
octubre de 2015.

INFORME

Primero.  Que de conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, el interventor
municipal debe emitir un informe de manera anual sobre la ejecución del plan de ajuste. De dicho informe
se  dará  cuenta  al  pleno,   y  del  contenido  del  mismo  se  dará  traslado  al  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas,  a través de la plataforma telemática que habilita el propio Ministerio.

El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del mismo, se han regulado en la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre 

Segundo. El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo regulado en  el artículo 10 de
la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  debe contener información sobre los siguientes extremos:

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad,
total del crédito disponible y el crédito dispuesto.

Deuda  comercial  contraída  clasificada  por  su  antigüedad  y  su  vencimiento.  Igualmente,  se
incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a
proveedores.

Operaciones con derivados.

Cualquier otro pasivo contingente.

Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan
de ajuste.

 El  contenido de la información que hay que volcar  en la  plataforma del  MINHAP, posee el
siguiente  índice de  contenidos:

1.- Información de Ingresos.

2.- Información de gastos.

3.- Información de avales recibidos del sector público.

4.-  Información  sobre  operaciones  o  líneas  de  crédito  contratadas  y  contratos  suscritos  con
entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.

5.- Información sobre la deuda comercial.

6.-  Operaciones con derivados y otro pasivo contingente.

ADVERTENCIA: Los datos del Plan de Ajuste se grabaron en euros y no en miles  de euros por lo que
al introducir en este informe los datos en miles de euros las desviaciones no salen correctas en la plataforma.
Hasta  ahora  en  los  informes  anteriores  se  habían  mantenido  en  euros  para  que  las  desviaciones  fuesen
correctas. 

Realizada una consulta  al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el día 23 de enero de
2014, (para realizar el informe anual 2013) sobre si se continuaba introduciéndolos en euros o en miles de euros
se contestó que se introdujeran los datos en miles de euros y se explicara la situación en el PDF que se adjunta.
Este informe se ha realizado en miles de euros y obteniendo las desviaciones correctas.
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1.- Ajustes en materia de ingresos (3º Trimestre 2015)

 Ejecución trimestral realizada (acumulada)  

Descripción medida de ingresos Dato del plan de ajuste

Ajustes
acumulados en

ejercicios
anteriores

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre
Proyección
anual 2015
estimada

Ajustes acumulados
hasta el presente

ejercicio

Desviación de la
estimación anual / plan

de ajuste

Medida1: Subidas tributarias, supresión de 
exenciones y bonificaciones voluntarias. 100,00 85,72 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 85,72 -14,28%

Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la 
recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de 
convenios de colaboración con Estado y/o 
CCAA).

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00%

Medida 3: Potenciar la inspección tributaria 
para descubrir hechos imponibles no 
gravados.

 10,00  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 5,00 5,00 -50,00%

Medida 4: Correcta financiación de tasas y 
precios públicos  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00%

Medida 5: Otras medidas por el lado de los 
ingresos  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0 0 0,00%

AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS 
MEDIDAS relativas a ingresos 
CORRIENTES

157,00 85,65  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 85,65 -45,44%

Ahorro total generado por las medidas 
relativas a ingresos

110,00  85,72 0,00  0,00 0,00 0,00 5,00 85,72 -22,07%

En materia de subidas tributarias, no se puede cuantificar  que, en el tercer trimestre, se haya experimentado incremento respecto del ejercicio anterior. Esto
podrá observarse al finalizar el ejercicio.



2.- Ajustes en gastos. (3º Trimestre de 2015) 

 Ejecución trimestral realizada (acumulada)  

Descripción medida de gastos Dato del plan
de ajuste

Ajustes
acumulados en

ejercicios
anteriores

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre
Proyección
anual 2015
estimada

Ajustes
acumulados

hasta el
presente
ejercicio

Desviación de
la estimación

anual / plan de
ajuste

Ahorro en capítulo 1 del Pto consolidado (medidas 1, 
2, 3, 4, 5, y 6) 56,72 7,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,06 -87,55%

Ahorro en capítulo 2 del Pto consolidado (medidas 7, 
9, 10, 12, 13, 14 y 15 ) 10,00 13,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,46 -99,86%

Ahorro en capítulo 4 del Pto consolidado (medida 8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Ahorro en capítulo 6 del Pto consolidado (medida 11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Ahorro en otras medidas de gasto (medida 16) 37,79 36,14  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,14 -4,36%

De ellas (medida 16) otras medidas de gasto corriente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

    De ellas (medida 16) otras medidas de gasto no 
corriente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS 
relativas a gastos CORRIENTES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Ahorro total generado por las medidas relativas a 
Gastos

104,51 43,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,21 -58,65%

No se determina en este tercer trimestre ningún ahorro respecto del ejercicio anterior. Se podrá cuantificar si se ha producido ahorro al finalizar el
ejercicio.

3.-  Información de avales recibidos del sector público.



Ente avalista
Saldo a:

a 31 de marzo a 30 de junio a 30 de septiembre a 31 de diciembre

Administración General del Estado  0,00 0,00 0,00 0,00 

CCAA  0,00  0,00  0,00  0,00
EELL  0,00  0,00  0,00  0,00
Total  0,00  0,00  0,00  0,00

  No se ha recibido ningún aval del sector público.

4.- Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.

Se ha procedido a actualizar la CIR local.

1                    Cód. operación: 2001-BCL-09542345142 
Entidad financiera: BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.

 Fecha de formalización: 08-11-2001 
Deuda pendiente: 11.070,70

2                    Cód. operación: 2004-BCL-09543641441
 Entidad financiera: BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A. 
Fecha de formalización: 06/04/2004
 Deuda pendiente: 145.055,90

3                    Cód. operación: 2004-BCL-09543693694 
Entidad financiera: BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A. 
Fecha de formalización: 13/05/2004 
Deuda pendiente: 52.906,61

4                    Cód. operación: 30821145285722433124 



Entidad financiera: BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 
Fecha de formalización: 23/05/2012
 Deuda pendiente: 484.766,71

Total deuda pendiente a 30 de septiembre de 2015: 693.799,92 €.

5.- Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.

(En miles de euros)
Antigüedad (fecha recepción de facturas) Total

Año: 2015 Año 2014 Año 2013 Ejercicios
Anteriores

Obligaciones reconocidas pendientes de
pago clasificadas por antigüedad

1er. trimestre 2do. trimestre 3er. trimestre 4to. trimestre

Capítulo 2 0,00 0,64 14,86 0,00 0,00 2,89 0,22 18,61
Capítulo 6 0,00 2,66 2,09 0,00 0,00 0,00 9,13 13,87
Otra deuda comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total
0,00 3,30 16,95 0,00 0,00 2,89 9,34 32,48

La deuda comercial correspondiente a las obligaciones reconocidas pendientes de pago, procedentes de los períodos que se especifican, se ha cifrado en
32.486,37 €. 

En cuanto a la obligación de remitir los informes trimestrales sobre cumplimiento de los plazos previstos en 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, tras la reforma realizada por la Orden
HAP/2082/2014, esta Corporación Local no tienen obligación de suministrar información de morosidad en los tres primeros trimestre del año al tener una población
inferior a 5.000 habitantes. 

6.- Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.

No existe ninguna operación con derivados.

(En miles de euros) Saldo a:



Operaciones con derivados Descripción a 31 de marzo a 30 de junio a 30 de septiembre a 31 de diciembre

Operación 1   0,00  0,00 0,00  0,00

Operación 2   0,00  0,00  0,00  0,00

Operación 3   0,00  0,00  0,00  0,00

Operación 4   0,00  0,00  0,00  0,00

Resto de operaciones   0,00  0,00  0,00  0,00

Total  0,00  0,00  0,00 0,00 

 

(En miles de euros) Saldo a:

Otro pasivo contingente Descripción a 31 de marzo a 30 de junio a 30 de septiembre a 31 de diciembre

Pasivo 1   0,00 0,00  0,00 0,00 

Pasivo 2   0,00  0,00  0,00  0,00

Pasivo 3   0,00  0,00  0,00  0,00

Pasivo 4   0,00  0,00  0,00  0,00

Resto de pasivos contingentes   0,00  0,00  0,00  0,00

Total  0,00  0,00 0,00  0,00

A los efectos oportunos, este es mi informe que emito sin perjuicio de cualquier otro, mejor fundado en derecho.

Se le remite copia del presente informe al señor Alcalde de la Corporación, para que proceda a dar cuenta del mismo en la primera sesión plenaria que se
celebre.

Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática de captura de datos habilitada al efecto antes del 31 de octubre de
2015.



Será necesario continuar con las medidas contenidas en el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Fontanars dels Alforins en el futuro para ver si se consolida
el cumplimiento de los objetivos contenidos en el mismo.”

9.- MOCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Explica el Sr. Alcalde que el 25 de novembre és el dia contra la violència de gènere i des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies s'ha remés a
l'Ajuntament la moció per a fer que el problema siga visible.  

Posteriorment llig els punts que consten en l'acord. 

El Sr. Alcalde dóna la paraula al Grup del Partit Popular per si tenen alguna cosa a dir. El Sr. Ribera Lladosa comenta que està prou clar. 

En aquest 25 de novembre, en què es commemora el Dia internacional per a l'Eliminació de la Violència contra la dona, aprovat per l'Assemblea General
de les Nacions Unides, en memòria de les germanes Mirabal, tres activistes polítiques de la República Dominicana que van ser brutalment assassinades en 1960,
aprofitem una vegada més, per a incidir en la responsabilitat de tots, però sobretot de les Administracions Públiques, en la urgència d'utilitzar tots els recursos per a
eradicar aquesta agressió cap als drets fonamentals de les dones.

La violència contra les dones és una de les més degradants violacions dels Drets Humans i continua progressant en l'àmbit global. No respecta fronteres,
cultures ni nivells econòmics. Està present en temps de conflicte i de pau, en la llar, en el treball i en el carrer. És una injustícia manifesta que impedeix que la
societat avance en el camí de la igualtat i el benestar comú que tots volem.

Totes les formes de violència contra les dones tenen en comú el seu origen en la situació estructural de desigualtat real i subordinació en què es troben les
dones en la societat.

Esta situació s'ha vingut agreujant en els últims anys a conseqüència de les noves formes de relacionar-se que ens ha proporcionat la tecnologia, sent
cada vegada més jóvens les dones objecte d'aquesta violència, per la facilitat de control que propicien les ferramenta a què quasi tots tenim accés.

No es pot oblidar que cada vegada que es produïx una situació de vulneració dels drets de la dona, es vulnera també els drets dels xiquets i xiquetes, que
tant de forma directa com a indirecta són objecte de la violència que es du a terme dins de les seues llars, deixant unes seqüeles molt difícils d'esborrar, sense
oblidar el drama que suposa per a la família i les amistats de la víctima.

En esta  època de crisi  on  les condicions de  precarietat  econòmica  i  laboral  contribueixen a  incrementar  la  indefensió de  col·lectius  de dones que
impossibiliten més la seua independència i dificulten l'eixida de l'espiral de violència, cal apostar per l'educació i la sensibilització com a única forma d'eradicar
totalment la violència masclista, incorporant en el sistema d’educació, la igualtat entre dones i hòmens, involucrant-nos tots com a pares i educadors en els valors
d'igualtat i tolerància.

Comptem amb una legislació tant autonòmica com estatal que tenen per objecte actuar contra la violència establint mesures de protecció integral, la
finalitat de les quals és previndre, sancionar i eradicar aquesta violència i prestar assistència a les dones, als seus fills menors, víctimes d'aquesta violència, així



com dotant de mesures per a la prevenció, sensibilització i formació per a implicar a tota la societat, encara que en els últims anys s'han produït retallades en el
pressupost destinat a l'aplicació d'aquesta Llei i això ha implicat un retrocés en les polítiques protecció de les dones vulnerables.

També, les Administracions Locals, tenen la important labor, donada la seua proximitat al ciutadà, de detectar possibles casos de violència, així com
d'aplicar en totes les seues actuacions quotidianes mesures que impliquen prevenció i sensibilització en tots els seus ciutadans, creant una consciència a tota la
ciutadania de tolerància zero cap a la violència masclista, intentat que esta violència aflore de l'entorn íntim i familiar, a la llum pública per a la seua visualització.
Per a esta labor les Corporacions Locals han de comptar amb unes competències definides i efectives i un finançament adequat que possibilite accions eficaces.

Per tot això, el Ple de la Corporació, per unanimidad dels set regidors presents, quatre del Grup Compromís per Fontanars dels Alforins i tres del Grup del
Partit Popular,

ACORDA:

PRIMER. Tornar a manifestar amb motiu del pròxim 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra la Dona, la nostra més
enèrgica repulsa davant de les situacions de maltractaments i violència masclista que pateixen les dones, al mateix temps expressar la nostra solidaritat amb les
víctimes i les seues famílies. Havent de dotar dels recursos pressupostaris necessaris per a resoldre aquest greu i urgent problema d'Estat.

SEGON. Proclamar TOLERÀNCIA ZERO cap a la violència de gènere, utilitzant tots els instruments que aquesta Corporació Local té al seu abast per a
eradicar en la seua totalitat la violència cap a les dones.

TERCER. Suport incondicional a la comunitat educativa, perquè establisca els mecanismes tant per a la detecció precoç com per a ensenyar des de
l'escola a construir la igualtat a través del respecte mutu i la no-violència.

QUART.  Exigir a la resta d'administracions una implicació coordinada, aportant els mitjans necessaris, dotant econòmicament el pressupost de la Llei
Integral contra la violència de gènere, per a garantir l'atenció jurídica, psicològica i social, en definitiva la protecció efectiva de les dones, tal com s'indica en la Llei
de mesures de protecció Integral contra la violència de gènere.

CINQUÉ. Dissenyar un pla d'acció específic per a la prevenció i eradicació de la violència de gènere en l'adolescència amb els valors de coeducació,
cooperació i respecte.

SISÉ.- Reclamar que els ajuntaments mantinguen les seues competències en la lluita contra la violència de gènere, dotant-los de recursos econòmics a
través d'un finançament local suficient i justa.

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 cincuanta-cinc minuts, de tot això s'estén la present acta en setze pàgines rubricades per mi, la Secretària,
que done fe.

              L'Alcalde,                              La Secretària,
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