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AJUNTAMENT DE 

FONTANARS DELS ALFORINS 

C.I.F. P-4612600-I 

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) 

ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA 

CORPORACIÓ EL DIA VINT-I-HUIT DE DESEMBRE 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 d’Actes de la Casa de la Cultura, 

sent les vint hores del dia vint-i-huit de desembre de 

dos mil quinze, es reunix el Ple de la corporació 

Municipal a fi de celebrar en primera convocatòria 

Sessió Ordinària 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: 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior, extraordinària de 23/11/2015. 

2. Dació de compte de la subvenció concedida per l’Excma. Diputació de València, amb 

destí a la “Reparació i millora de les inst·lacions dels pous “Senda Morisca” i “Los 

Alhorines”. 

3. Dació de compte del Decret d’Alcaldia núm. 360/2015, sobre aprovació de l’expedient 

de modificació de crèdits 14/2015. 

4. Dació de compte del Decret d’Alcaldia núm. 361/2015, sobre aprovació de l’expedient 

de modificació de crèdits 15/2015. 

5. Dació de compte del Decret d’Alcaldia nº 375/2015 sobre aprovació de l’expedient de 

modificació de crèdits 16/2015. 

6. Dació de compte del Decret d’Alcaldia nº 393/2015 sobre aprovació de l’expedient de 

modificació de crèdits 17/2015. 

7. Dació de compte del Decret d’Alcaldia nº 395/2015 sobre aprovació de l’expedient de 

modificació de crèdits 18/2015. 

8. Ratificació, si és el cas, del Decret d’Alcaldia núm. 366/2015 sobre sol·licitud d’inclusió 

d’este Ajuntament en els Convenis amb Col·legis Professionals, exercici 2016.  

9. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2015. 

10. Correspondència i informes de l'Alcaldia. 

11. Precs i preguntes. 

 

   1.-  ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 

En este punt pregunta el Sr. alcalde-president si hi ha alguna objecció que fer a l'acta de la sessió anterior, 

la  celebrada el vint-i-tres de novembre de dos mil quinze, prèviament repartida junt amb la convocatòria.  

 Al no formular-se cap objecció, és aprovada per unanimitat dels set Regidors presents, que tant de fet com 
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de dret conforma el nombre legal de membres de la corporació. 

  

2.- DACIÓ DE COMPTE DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER L’EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, 

AMB DESTÍ A LA REPARACIÓ I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DELS POUS “SENDA MORISCA” I “LOS 

ALHORINES” 
 

El Sr. alcalde explica que, encara que el títol fa referència als dos punts de subministrament, estos diners es 

va a destinar a pagar la reparació del motor que es va cremar, el 3 d'octubre, que ja està canviat i, també es va a 

estudiar la possibilitat de canviar la bomba per a millorar la capacitat d'extracció de Senda Morisca. El total de la 

subvenció són 20.000€.  

Comenta que es calcula una millora del 75 %. En concret,  ara trau  entre 4 i 4,5 litres i es passaria 6,5 o  7 

litres i, encara que la bomba podria arribar a 10 litres, el  tub que s'ha posat no dóna per a tant. Però, fins que es 

munte no se sap quant traurà encara que, segur que 10 litres no, conclou el Sr. alcalde. 

A continuació, pregunta al Grup Popular si tenen alguna cosa a dir, a la qual cosa respon el Sr. Ribera 

Lladosa que els pareix bé. 

Vist que este Ajuntament per mitjà d'instància de data 16 d'octubre del 2015 va sol·licitar, a l'Excm. Sr. 

President de la Diputació de València, la concessió d'ajuda econòmica per a la reparació i millora de les instal·lacions 

dels pous “Senda Morisca” i “Els Alhorines” que subministren l'aigua potable a este municipi. 
  

Vist que mitjançant el Decret núm. 11035, de data 25/11/2015, el president de l'Excma. Diputació de 

València, va concedir una subvenció per import de 20.000 €, amb destinació a la reparació i millora de les 

instal·lacions dels pous “Senda Morisca” i “Els Alhorines”, es procedix a donar compte al Ple de la corporació de la 

sol·licitud i concessió de la subvenció indicada. 

 

 3.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA Nº 360/2015 SOBRE APROVACIÓ DE 

L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 14/2015 
 

El Sr. alcalde diu que esta modificació és per l'obra del frontó pel fet que la factura tenia 0,01 € més,  pel 

que, era necessari modificar el pressupost per a adaptar-lo. 
 

“RESOLUCIÓ D’ ALCALDÍA 360/2015 
 

Vist l'informe de Secretaria de data 25/11/2015 sobre la Legislació aplicable i el procediment 

que s'ha de seguir, vista la Memòria d'Alcaldia i l'informe d'Intervenció de data 25/11/2015, així com el 

certificat de disponibilitat de crèdit a minorar, i de conformitat amb el que establixen els articles 179.2 

del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals, i 40.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenrotlla el 

Capítol I, del Títol VI, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós 

de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos 
 

RESOLC 

PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits n.º 14/2015, amb la modalitat de 

transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de gasto, d'acord al detall 

següent: 

Altes en aplicacions de gastos 

Aplicació 

Pressupuestària 
Descripció Euros 

342 632 
Esport. Administració general d'esports. Instal·lacions esportives. 

Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels 

servicis. Edificis i altres construccions. 

0,01 

  TOTAL GASTOS 0,01 
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Baixes en aplicacions de gastos 

Aplicació 

Pressupuestària 
Descripció Euros 

3230 221.99 Educació. Funcionament de centres docents 

d’ensenyament preescolar i primària i educació especial. 

Material, subministraments i altres. Altres subministraments.   

0,01 

  TOTAL GASTOS 0,01 

SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió 

ordinària que este celebre, de conformitat amb el que establix l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, 

de 28 de novembre, i remetre una còpia del mateix a l'Administració de l'Estat i a la Comunitat 

Autònoma. 

TERCER. Contra la seua aprovació, en virtut del que disposa l'article 113 de la Llei 7/1985, els 

interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis 

establits en els articles 25 a 43 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la dita Jurisdicció.” 

 

 4.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA Nº 361/2015 SOBRE APROVACIÓ DE 

L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 15/2015 
 

Comenta, el Sr. alcalde, que la modificació es realitza per la subvenció del Pla de la Diputació que va a 

destinar-se a la reforma dels vestidors de la piscina. En total 50.000, puntualitza el Sr. alcalde.  

El Sr. alcalde exposa que el procés de  licitació ja s'ha realitzat i que es van presentar quatre empreses. La 

primera s'ha exclòs perquè la seua oferta va ser considerada temerària així que, se li ha adjudicat a la segona millor 

oferta, Guerola Transer, que serà qui realitze les obres.  

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 361/2015 
 

Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdits número 15/2015 del 

vigent pressupost municipal, en la modalitat de generació de crèdits, per a poder dur a terme la l’obra 

de “Reforma dels vestuaris de la piscina municipal” així como  per a la redacció del projecte i direcció 

d’obra, inclosa en la convocatòria d’ajudes econòmiques per a la realització d’inversions financerament 

sostenibles (IFS) en municipis i entitats locals menors de la província de València.  
 

Vist l’informe de Secretaria-Intervenció. 
 

En l’exercici de les atribucions que em confereixen les bases d’execució del vigent Pressupost 

en relació amb l’article 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei d’Hisendes Locals, i els articles 43 a 46 del Reial Decret 500/1990, 

RESOLC 

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 15/2015 del Pressupost vigent 

en la modalitat de generació de crèdit, d’acord al següent detall: 
 

Altes en Partides d’Ingressos/Article 43.1.a), b) i c) del Reial Decret 500/1990 
 

Partida N.º Descripció Euros 

Econòmica 
Cap. Art. Concepte 

761 
Transferències de capital. De 

Diputacions, Conselles o Cabils. 
50.000,00 

  TOTAL INGRESSOS 50.000,00 

 

Altes en Partides de Despeses 
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Àrea 
Econòmica 

Cap. Art. Concepte 
Descripció Euros 

933 619 Actuacions de caràcter general. Administració 

financera i tributària. Gestió del patrimoni. 
Inversions reals. Inversions de reposició 
d’infraestructures i béns destinats a l’ús 
general. Altres inversions. 

 

50.000,00 

  TOTAL DESPESES 50.000,00 

 

SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió 

ordinària que este celebre, de conformitat amb el que establix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, 

de 28 de novembre. 
 

 5.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA Nº 375/2015 SOBRE APROVACIÓ DE 

L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 16/2015 
 

Este punt, diu el Sr. alcalde, és per a modificar el pressupost pels diners que la  Diputació  de València ha 

atorgat per al pou de Senda Morisca.  
 

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 375/2015 
 

Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdits número 16/2015 del 

vigent pressupost municipal, en la modalitat de generació de crèdits, per a poder dur a terme els 

treballs de “Reparació i millora de les instal.lacions dels pous Senda Morisca i “Los Alhorines””, per 

import  de 20.000,00 €. 
 

Vist l’informe de Secretaria-Intervenció. 
 

En l’exercici de les atribucions que em confereixen les bases d’execució del vigent Pressupost 

en relació amb l’article 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei d’Hisendes Locals, i els articles 43 a 46 del Reial Decret 500/1990, 

RESOLC 

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 16/2015 del Pressupost vigent 

en la modalitat de generació de crèdit, d’acord al següent detall: 

 
Altes en Partides d’Ingressos/Article 43.1.a), b) i c) del Reial Decret 500/1990 

500/1990 

Partida N.º Descripció Euros 

Econòmica 
Cap. Art. Concepte 

761 
Transferències de capital. D’Entitats Locals. 
De Diputacions, Consells o Cabils.  

20.000,00 

  TOTAL INGRESSOS 20.000,00 

 

Altes en Partides de Despeses 

 Àrea Econòmica 
Cap. Art. Concepte 

Descripció Euros 

161 619 Abastiment domiciliari d’aigua potable. 
Inversions reals. Altres inversions de 
reposició en infraestructura i béns 
destinats a l’ús general. 

 
20.000,00 

  TOTAL DESPESES 20.000,00 

 

SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió 

ordinària que este celebre, de conformitat amb el que establix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, 

de 28 de novembre.” 
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6.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA Nº 393/2015 SOBRE APROVACIÓ DE 

L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 17/2015. 
 

El Sr. alcalde diu que esta modificació és per la transferència d'una partida a una altra per a procedir al 

pagament d'una reparació de camins del Forn del Tio Sinto i Camí Parada de Vitòria. Posteriorment, pregunta al 

Grup Popular si volen dir alguna cosa. Al que li responen que no. 
 

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 393/2015 

Vist l’informe de Secretaria de data 22/12/2015 sobre la Legislació aplicable i el 

procediment a seguir, vist la Memòria d’Alcaldia i l’informe d’Intervenció de data 

22/12/2015, així com el certificat de disponibilitat de crèdit a minorar, i de conformitat amb 

el que establixen els articles 179.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 40.3 del Reial Decret 

500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos,   

RESOLC 

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 17/2015, amb la 

modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de 

gasto, d’acord al següent detall: 
 

Altes en aplicacions de gasto 
 

Aplicació 

Pressupostària 
N.º Descripció Euros 

454 631  Camins veïnals. Inversió de reposició associada al 

funcionament operatiu dels servicis. Terrenys i béns 

naturals. 

1.140,43 

   TOTAL GASTOS 1.140,43 

 

Baixes en aplicacions de gastos 
 

Aplicació 

Pressupostària 
N.º Descripció Euros 

450 227.99  Administració general d’infraestructures. Treballs realitzats 

per altres empreses i professionals. Altres treballs 

realitzats per altres empreses i professionals.  

1.140,43 

   TOTAL GASTOS 1.140,43 

 

SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera 

sessió ordinària que aquest celebre, de conformitat amb el que establix l’article 42 del Reial 

Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i remetre còpia del mateix a l’Administració de 

l’Estat i a la Comunitat Autònoma. 

TERCER. Contra la seua aprovació, en virtut del que disposa l’article 113 de la Llei 

7/1985, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la 

forma i terminis establits en els articles 25 a 43 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

Reguladora de la dita Jurisdicció.” 
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7.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA Nº 395/2015 SOBRE APROVACIÓ DE 

L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 18/2015. 

 

Explica el Sr. alcalde que  la modificació és per a liquidar amb el que va fer el projecte del canvi de portes de 

l'Ajuntament. 
“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 395/2015 

 

Vist l’informe de Secretaria de data 22/12/2015 sobre la Legislació aplicable i el 

procediment a seguir, vist la Memòria d’Alcaldia i l’informe d’Intervenció de data 

22/12/2015, així com el certificat de disponibilitat de crèdit a minorar, i de conformitat amb 

el que establixen els articles 179.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 40.3 del Reial Decret 

500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos, 

RESOLC 

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 18/2015, amb la 

modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de 

gasto, d’acord al següent detall: 
  

Altes en aplicacions de gastos 
 

Aplicació 
Pressupostària 

N.º Descripció Euros 

920 632  Actuacions de caràcter general. Administració General. 

Inversió de reposició associada al funcionament operatiu 

dels servicis. Edificis i altres construccions.  

484,00 

   TOTAL GASTOS 484,00 

 

Baixes en aplicacions de gastos 
 

Aplicació 

Pressupostària 

N.º 

Descripció 

Euros 

912 100.00  Actuacions de caràcter general. Òrgans de govern. Gastos 

de personal. Retribucions bàsiques. 

484,00 

   TOTAL GASTOS 484,00 

 

SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera 

sessió ordinària que aquest celebre, de conformitat amb el que establix l’article 42 del Reial 

Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i remetre còpia del mateix a l’Administració de 

l’Estat i a la Comunitat Autònoma. 

TERCER. Contra la seua aprovació, en virtut del que disposa l’article 113 de la Llei 

7/1985, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la 

forma i terminis establits en els articles 25 a 43 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

Reguladora de la dita Jurisdicció.” 

 

8.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 366/2015 SOBRE SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ EN 

ELS CONVENIS AMB ELS COL·LEGIS PROFESSIONALS 2016.   
 

 Comenta el Sr. alcalde, que Fontanars dels Alforins té dret a sol·licitar la inclusió en tres convenis. En estos 

moments, l'Ajuntament té un arquitecte tècnic, una enginyera de monts i un enginyer industrial. Continuaran els 

mateixos excepte l'enginyer industrial que s'ha realitzat un canvi ja que entrarà una altra persona, Álex Belda, pel fet 
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que per la metodologia de treball i pels projectes, que tenen previst realitzar, mostra un perfil més idoni.  El Sr. 

alcalde pregunta a l'altre grup si té alguna cosa que comentar, i el Sr. Ribera Lladosa diu que els pareix perfecte. 

 El  Sr. alcalde menciona que, amb l'arquitecte tècnic s'ha incrementat el temps del conveni, de dos a quatre 

hores, ja que el poble és xicotet però hi ha molta faena. 
 

 Vist el Decret d'Alcaldia núm. 366/2015, de data 02/12/2015, que diu literalment el següent: 
 

“DECRET D’ALCALDIA Nº 366/2015 
 

 Vist l'escrit de la Diputació Provincial de València, en relació a l'assistència tècnica que, a través dels 

Convenis de Col·laboració amb els Col·legis Professionals, es presta als ajuntaments i altres entitats locals de la 

província. 

 Atesa la urgència de l'aprovació per Decret de l'Alcaldia, sense perjuí de la posterior ratificació pel Ple 

de la corporació, 

HE RESOLT: 
  

Primer: Sol·licitar a l'Excma. Diputació de València, la inclusió en els Convenis de Col·laboració amb 

els Col·legis Professionals, exercici 2016, concretament en el d'Aparelladors-Arquitectes Tècnics, Enginyers 

Industrials i Enginyers Tècnics Forestals. 

 Segon: Facultar a l'Alcaldia, tan àmpliament com en Dret procedisca, per a la firma de tots els 

documents que foren necessaris, així com per a l'execució del present acord. 

 Tercer: Traslladar del present acord a l'Excma. Diputació de València, als oportuns efectes. 

 Quart: Sotmetre el present al Ple de la corporació, en la pròxima sessió que celebre als efectes de la 

seua ratificació.” 
 

Vist que el dit Decret sotmet a ratificació plenària allò que s'ha resolt en ell, el Ple de la Corporació, per 

unanimitat dels set regidors presents, quatre del Grup Compromís per Fontanars i tres del Grup del Partit Popular,    
 

ACORDA:  
 

 Primer: Ratificar en tot el seu contingut el Decret d'Alcaldia núm. 366/2015, de data 02/12/2015, sobre 

sol·licitud d’inclusió en els Convenis amb els Col·legis Professionals 2016. 
 

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

 
9.- APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 2/2015. 
 

El  Sr. alcalde diu que es tracta de liquidar allò que no estava liquidat i deixar-ho el més net possible, 

agafant partides en què es pressuposta de més. Procedix a la lectura de les quanties que s'aplicarien.  

El Sr. Ribera Lladosa diu que no ho entén, així que es procedix a explicar-ho una altra vegada. 

Vist que, a 22 de desembre del 2015, han quedat  pendents d'aplicar a pressupost, en el compte 413, 

41.640,94 €  relatius a  gastos realitzats en l'exercici 2015 sent necessari regularitzar esta situació procedint a la 

seua aplicació a pressupost, d'acord, amb la disponibilitat de crèdits en 2015. 
 

Vist l'informe d'Intervenció de data 22 de desembre del 2015, 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 no per l'import total  ja que dels 41.640,94€ podrien ser aplicats  

13.986,64 €  pel fet que per a la resta no hi ha suficient consignació pressupostària. 

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

ACORDA: 
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 Primer. Aprovar el reconeixement dels crèdits que a continuació es relacionen, per import de 13.986,64 €  (Tretze 

mil nou-cents huitanta-sis euros amb seixanta-quatre cèntims): 

 
Segon. Aplicar al Pressupost de l'exercici 2015, els corresponents crèdits que ascendixen a 13.986,04, amb 

càrrec a les partides així mateix indicades. 
 

10.- CORRESPONDÈNCIA I INFORMES DE L'ALCALDIA. 
 

En primer lloc, el Sr. alcalde comenta que, esta sessió ordinària  se celebra en la Casa de la Cultura, perquè 

l'Ajuntament no està adaptat perquè les persones amb discapacitat puguen accedir al saló del Ple. Es pretén que, 

almenys, es realitzen les sessions ordinàries en este lloc. 

En segon lloc, el Sr. alcalde exposa que, el dia 27 de novembre, es va fer una Assemblea veïnal, a fi 

d'aconseguir més transparència i participació ciutadana, i amb el propòsit que no tinguen o tinguen poc contingut 

polític. El desig és que, d'ací a quatre anys,  siga una forma de treballar, com en l'Ajuntament. Quan més informació 

tinguen els veïns, millor.  

Posteriorment, el Sr. alcalde fa referència a què s'ha creat una nova pàgina web i cedix la paraula a la  

regidora responsable de l'àrea, la Sra. Beneyto Francés. Esta exposa que la web de l'Ajuntament ha de ser una 

ferramenta de comunicació dinàmica per als veïns  i un instrument per a mostrar el poble.  

Programa/ 
Económica 

ÁREAS PARTIDAS Cuantía 

161.210 161. Servicios públicos básicos. Bienestar comunitario. 
Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. 

210. Reparaciones, mantenimiento y conservación. 
Infraestructuras y bienes naturales. 
 

181,50 

161.221.00 161. Servicios públicos básicos. Bienestar comunitario. 
Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. 

221.00. Suministros. Energía eléctrica.  
 7.564,31 

338.750 338. Cultura. Fiestas populares y festejos. 750. Transferencias de capital. A la Administración 
General de las Comunidades Autónomas. 3.399,40 

454.227.99 454. Actuaciones de carácter económico. 
Infraestructuras. Caminos vecinales. 

227.99. Gastos corrientes en bienes y servicios. 
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 
Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales.  

199,65 

454.631 454 .Actuaciones de carácter económico. 
Infraestructuras. Caminos vecinales. 

631. Inversiones reales. Inversión  de reposición 
asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 
Terrenos y bienes naturales.  

1.140,43 

920.216 920. Actuaciones de carácter general. Servicios de 
carácter general. Administración General. 

216. Gastos corrientes en bienes y servicios. 
Reparaciones, mantenimiento y conservación. Equipos 
para procesos de información. 

300,90 

920.221 920. Actuaciones de carácter general. Servicios de 
carácter general. Administración General. 

221. Gastos corrientes  en bienes y servicios. Material, 
suministros y otros. suministros 91,85 

920.221.00 920. Actuaciones de carácter general. Servicios de 
carácter general. Administración General. 

221.00. Gastos corrientes  en bienes y servicios. 
Material, suministros y otros. Suministros. Energía 
eléctrica. 

31,.99 

920.222.99 920. Actuaciones de carácter general. Servicios de 
carácter general. Administración General 

222.99. Gastos corrientes  en bienes y servicios. 
Comunicaciones. Otros gastos en comunicaciones. 192,69 

932.225 932. Actuaciones de carácter general. Administración 
financiera y tributaria. Gestión del sistema tributario. 

225. Gastos corrientes en bienes y servicios. Material, 
suministro y otros. Tributos. 363,81 

920.226.99 920. Actuaciones de carácter general. Servicios de 
carácter general. Administración General 

226.99.  Gastos corrientes en bienes y servicios. 
Material, suministro y otros. Gastos diversos. Otros 
gastos diversos.  

36,11 

920.632 920. Actuaciones de carácter general. Servicios de 
carácter general. Administración General 

632. Inversiones reales. Inversión de reposición 
asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 
Edificios y otras construcciones. 

484,00 

  
TOTAL: 13.986,04 
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Continua dient que la web estava integrada en portals municipals de la Diputació de València  que era 

gratuïta i, es va valorar la possibilitat de continuar o canviar. Finalment, es va decidir canviar-la ja que era un format 

tancat, molt encotillat i que no s'acoblava a les necessitats. Es va decidir crear una altra de nova que ha costat zero 

euros perquè s'ha fet de forma desinteressada. El seu cost serà només de tres euros al mes que és el que val el 

servidor. Puntualitza, la Sra. Beneyto Francés, que encara que no està acabada ja s'han penjat  alguns assumptes, 

que a continuació, procedix a enumerar, comentant que al llarg de l'any s'espera acabar-la. 

D'altra banda, explica que també, s'ha fet una ferramenta per a la biblioteca a fi de facilitar la introducció així 

com l'actualització de llibres i que, des de casa, puga veure's els llibres que estan per a prestar. 

Finalment, diu que la web de portals municipals està oberta per si algun dia es vol tornar a ella. 
 

D'altra banda, el Sr. alcalde comenta que s'estan organitzant activitats esportives per als xiquets i, expressa 

el seu agraïment per la faena i predisposició de Julián Gandia i Pablo Calabuig ja que sense la seua col·laboració no 

seria possible organitzar-ho. Amb açò es pretén  fomentar que la gent s'anime a participar en les activitats que 

organitza l'Ajuntament.  

Un altre dels temes que es comenta és el de la Xarxa llibres i, per a això, el Sr. alcalde cedix la paraula a la 

regidora encarregada de l'àrea d'educació, la Sra Soler Sanchis que explica que l'Ajuntament es va adherir a la Xarxa 

de Llibres i es va atorgar un termini per a presentar sol·licituds que va finalitzar el 17 de desembre. S'han inscrit 75 

xiquets que cobraran les ajudes en dos fases. Una part de 100 euros, ara, si s'han consumit i altres 100 euros al 

finalitzar el curs. Es crearà el banc llibres per a tindre el pròxim curs els llibres gratuïts. 

El Sr. alcalde anuncia que s'ha creat una plaça d'auxiliar de guarderia que començarà a treballar el 7 de 

gener. La Sra. Soler Sanchis argumenta que s'ha creat perquè per la Conselleria es va concedir un augment de ràtio 

per a l’escoleta pels quatre xiquets que havien quedat fora i s’ha considerat que una sola persona era insuficient per 

a controlar 17 xiquets. Aprofitant el nou pressupost, es contractarà fins que al març o abril entre una becària. 

El Sr. Ribera Lladosa pregunta si tindran bo els xiquets que entren. El Sr. alcalde diu que, no tenen 

oficialment bo però, és una cosa que s'ha parlat amb els pares, i s'ha arribat a un acord entre tots perquè tots els 

xiquets estiguen coberts.  

El Sr. alcalde declara que la creació de la plaça de la guarderia s'ha  fet amb diners  de la partida d'alcaldia 

perquè s'aposta per cobrir necessitats educatives en el municipi. El Sr. alcalde es referix al ple, de 28 de setembre, 

en el que es va tindre discrepàncies sobre el tema i es van discutir les bases. Diu, el Sr. alcalde, que pel Grup 

Popular es va plantejar que el sorteig haguera sigut la millor opció per a l'admissió de l'alumnat i, recalca les paraules 

que no es podia fer res, perquè tots els menors tingueren plaça. Ells, seguix el Sr. alcalde, demostren que sí que era 

possible i agraïx a Rosalía el treball realitzat per a poder aconseguir-ho. També formula un agraïment al personal de 

Conselleria i als pares dels alumnes.  

De cara al curs 2016/2017, es pretén que el municipi entre en un projecte de la Conselleria perquè l'alumnat 

de dos a tres anys vaja al col·legi i el d'un a dos anys a l’escoleta, diu el Sr. alcalde. El seu partit, Compromís, aposta 

per això, encara que el Partit Popular, en les Corts no ho vullga, ressalta el Sr. alcalde. 

El Sr. alcalde diu que s'ha recuperat el Consell Agrari i s'ha celebrat eixe mateix dia. Arran d'açò, s'han 

tractat una sèrie de punts, entre ells, el de la bàscula, matisant que ell desconeixia el funcionament legal de la 

mateixa. El Sr. alcalde  exposa que, el 23 d'octubre  del 2015, es va rebre una carta de la Subdirecció General 

d'Indústria, Servici de Qualitat i Control Industrial, Vehicles i Metrologia en què s'informava que hi ha una llei que 

regula el tema de les bàscules i els posseïdors d'estes, que quan són utilitzades per a transaccions comercials, han 

de passar unes verificacions periòdiques cada dos anys, estant prohibida la seua utilització per a estos fins si no  es 

realitzen. L'última que es va fer va ser del 2010 i les del 2012 i 2014 no es van fer. Quan es va posar en contacte 

amb l'empresa INGEIN, esta li va comentar que s'havia donat de baixa la bàscula, quan no és així. Les sancions més 

lleus, per no realitzar la verificació,  són de 5.000 i podrien haver arribat a 90.000€ si haguera vingut la inspecció, 

manifesta el Sr. alcalde. Ara ja s'ha sol·licitat la verificació. Tampoc s'està aplicant l'Ordenança aprovada, postil·la el 

Sr. alcalde. 

El Sr. alcalde diu que, abans que res, vol deixar clar les formes d'actuar d'un i d'altres encara que hi haja 

gent que no ho entenga. 

D'altra banda, el Sr. alcalde informa que, el dia 4 de gener, es procedirà a inaugurar la Biblioteca i cedix la 

paraula a la regidora encarregada de l'àrea, la Sr. Beneyto Francés. Esta conta que  la biblioteca ha estat descuidada 
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i que, durant molts anys, no han entrat llibres nous. S'han rebut donacions, i encara que en anys anteriors, ja s'havien 

rebut no estaven catalogades, treball que s'ha estat realitzant  durant els últims mesos. La Sra. Beneyto Francés 

agraïx  a tots els que han fet aportacions, sobretot llibres infantils i juvenils i, més especialment, es referix a Guillem 

LLin Llopis natural de Fontanars dels Alforins però que, en l'actualitat, viu a Ontinyent i que ha donat una gran 

quantitat de llibres. I, tant a ell com a l'Associació de Veïns d'El Llombo, la Sra. Beneyto Francés, els agraïx 

personalment les donacions realitzades 

Finalment, vol informar i demanar explicacions perquè es puga extraure una conclusió de l'assumpte que 

presenta a continuació. Tot comença, diu el Sr. alcalde, quan entren en l'Ajuntament i procedixen a sol·licitar ofertes 

per a millorar el servici de telefonia. Una de les  empreses no presenta oferta perquè hi ha un deute pendent amb 

ells. Des d'intervenció, se’ls va informar que hi havia una mala tarifació i les factures no estaven conformes, mostrant-

los  els correus creuats entre l'empresa i l'Ajuntament. L'empresa reconeix la mala tarifació però no soluciona el 

problema. En el Pla de Pagament a Proveïdors no es van incloure, postil·la el Sr. alcalde 

Continua el Sr. alcalde contant que, el 23 de novembre del 2015, es rep cridà d'un despatx d'advocats 

sol·licitant els  6.900 € deguts a l'empresa de telefonia. Se'ls van remetre els correus creuats i altra documentació. 

Revisant les factures s'observen coses que els resulten estranyes.  El període no conforme és el de  finals 

del  2011 i principis de 2012. Revisant 2009, hi ha un increment del gasto tres vegades major del que és habitual. 

Fins a juliol del 2009, estava una altra empresa i la facturació era d'uns 400 €. En els mesos següents, es dispara a 

1.100 € i la factura va pujant fins que, al novembre del 2009, ascendix a 1.900 €. La diferència del que es gastava al 

que es gasta ara és de 1.500 €. Sorprén, diu  el Sr. alcalde, que cap membre de l'equip del govern fera res durant 

l'any i mig que  està  mal. Fins que intervenció, en el 2011, es dóna compte es van conformant les factures amb el 

gasto extra que açò comportà aproximadament 8.600 €. 

Hi ha coses curioses quan s'han revisats les telefonades. En concret, del telèfon d'alcaldia hi ha  telefonades 

que sorprenen per la seua duració, horari i import. Hi ha telefonades de més de 200 minuts, a partir de les 22.00 

hores, i en teoria, a eixa hora activitat de l'Ajuntament no hi ha, encara que pot haver-hi alguna urgència. El cost 

aproximat de cada telefonada és de 40 €. 

Durant els dos anys que s'han analitzat, comenta el Sr. Alcalde, hi ha un tràfic constant de telefonades entre 

tres nombres el telèfon d'alcaldia (extensió 2009), l'ajuntament i un altre que és l'extensió 2007. Quasi sempre les 

telefonades es realitzaven en horari nocturn i dies festius. El Sr. alcalde posa exemples de les telefonades 

realitzades. 

Posteriorment, el Sr. alcalde diu que l'extensió  2007 no està assignada a cap treballador ni  a  cap regidor. 

De les 28 línies de l'Ajuntament mai l'extensió 2007 contacta amb altres línies. Sempre és entre les extensions 2007 

al 2009. Els missatges que s'envien, entre ambdós línies, també són en horari de bon matí i, de vegades, el consum 

de la línia, amb extensió 2007, supera a la de l'alcaldia. Si se sumen els dos consums són 390 € mensuals, que  

paga l'Ajuntament, aclarix el Sr. alcalde.  

L'activitat d'eixos telèfons cau, de sobte, en 2011, que és quan des d'intervenció es revisen les factures i 

s'observa la mala tarifació i, que les coses no tenen bona pinta. 

La telefonades i missatges, que presumptament, tenen un ús personal ascendixen a 4.000 € i, només, tenint 

en compte estos dos telèfons, manifesta el Sr. alcalde. 

El Sr. alcalde repetix que si se sumen totes les quanties degut a la mala tarifació, perquè per l'Ajuntament no 

es va controlar, es van pagar 8.639 € que no haurien d'haver-se pagat. Això, fins que en 2011, es va posar en marxa 

una altra figura en el que són les responsabilitats d'intervenció. Per tant, exclama el Sr. alcalde, no va haver-hi cap 

control del 2007 al 2011 sinó que va haver-hi una mala gestió i un control del gasto zero i, presumptament, un ús 

continuat del telèfon d'alcaldia per a ús propi, pel tràfic de telefonades i l'horari. 

La línia 2007, continua el Sr. alcalde, donada d'alta entre les línies que pagava l'Ajuntament no pertanyia a 

ningú que estiguera en l'Ajuntament  i, creuen, i esperen equivocar-se, que la tenia alguna persona que no tenia res 

a veure amb l'Ajuntament. 

El Sr. Ribera Lladosa diu que té tota la raó del món i que, per la seua banda, si ha de tornar els diners, ho fa 

i en pau.  

El Sr. alcalde espera una major explicació i la Sra. Beneyto Francés demana la paraula i li pregunta al Sr. 

Ribera Lladosa que, qui era el propietari de la línia 2007. El Sr. Ribera Lladosa li contesta que l'Ajuntament. La Sra. 

Beneyto Francés reformula la pregunta dient que, qui feia ús del telèfon, i el Sr. Ribera Lladosa li contesta que una 

altra persona. La Sra. Beneyto Francés li pregunta si era treballador, regidor… El Sr. Ribera Lladosa li contesta que 
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un altre regidor, amb el que mantenia conversacions, perquè en eixe moment estava passant una mala època. La 

Sra. Beneyto  Francés li pregunta que, per què, en l'Ajuntament, no hi ha cap persona amb eixe nombre assignat, 

com ara hi ha un llistat amb persones assignades. El Sr. Ribera Lladosa li respon que perquè no hi havia. 

La Sra Beneyto Francés, finalitza la seua intervenció,  dient que amb Julio, Rosalía i Beatriz té una relació 

molt estreta però, mai parla amb ells 200 minuts a les tres de la matinada. 

El Sr. Ribera Lladosa diu que, ell, evidentment, tornarà els diners però, comenta que si s'agafen les factures 

anteriors al 2003, hi ha moltes telefonades particulars encara que, ell no ho ha comprovat. Els diu que es traga una 

liquidació i ell tornarà els diners. Al·lega que ell mai ha procedit a mirar les telefonades anteriors i mai ha perdut el 

temps revisant telefonades. 

El Sr. alcalde replica i diu que, al juny, ells no van mirar res però, arran de la telefonada de novembre, ho 

van mirar millor i van veure les factures no conformades. Des de 2011, hi ha un control i se li comunica a l'empresa la 

disconformitat. Abans que en intervenció haguera una altra persona no hi havia control,  sosté el Sr. alcalde. 

El Sr. Ribera Lladosa diu que, abans els van comentar que si no pagaven no es podia reclamar. Sempre 

s'estava esperant una refacturació. Ell, des del primer moment, ja es va donar compte, aclarix el Sr. Ribera Lladosa. 

Les primeres queixes van ser per telèfon i s'esperava que refacturaren. Acaba, dient que està fora de lloc que diga 

que no es controlaven les factures. 

El Sr. alcalde diu que prop d'any i mig ningú es dóna compte que s'està cobrant malament. No se li diu res a 

Vodafone i es continuen passant.  El Sr. Ribera Lladosa  diu que  de l'error sí que es van donar compte, encara que 

la reclamació es fera en 2011. El Sr. alcalde pregunta  que, com és possible que hi haja una factura de 1.900 €, en 

2009, i ningú diguera res a Vodafone.  El Sr. Ribera Lladosa contesta que, sí se li va dir.  La Sra. Beneyto Francés 

diu que fins al 2011, no es va reclamar. El Sr. Ribera Lladosa al·lega que per escrit no però, sí verbalment. Continua 

asseverant  que es va deixar de pagar perquè no estaven conformes. El Sr. alcalde li replica que es conformaven i 

pagaven les factures i, és a partir de 2011, quan hi ha una nova persona en intervenció quan no es conformen. 

Finalitza el Sr. alcalde mencionant que s'ha tractat este tema perquè és, en un Ple, quan s'han d'aclarir. 
 

 Es procedix a donar compte dels DECRETS dictats per l'Alcaldia des de l'últim Ple, és a dir, des del 24 de 

setembre fins el 22 de desembre de 2015: 
 

11.- PRECS I PREGUNTES. 
 

El Sr. Ribera Lladosa pregunta si el pou ja està donat d'alta. El Sr. alcalde  li respon que oficialment no, 

extraoficialment sí. El Sr. Ribera Lladosa insta que se li explique millor. El Sr. alcalde exposa que l'exposició  pública, 

per diferents motius es va fer tard però, que Salut Pública està assabentada de tot, inclús del canvi de la bomba. 

Quan estiga tot, es regularitzarà tota la situació per a veure quin consum té el pou de Senda Morisca i d'Alhorines. 

S'ha retardat per tot el tema burocràtic. 

El Sr. Calabuig Biosca pregunta que si està així, si passa una cosa què. La Sra. Doménech Fita replica si 

ara els preocupa. El Sr. Calabuig Biosca aclarix que la preocupació és bilateral, en un sentit i un altre, igual que la 

tenien ells. Els pregunta si saben a quina multa s'enfrontarien en el cas que es contaminara. El Sr. alcalde li respon 

que no està estipulat. El Sr. Calabuig Biosca li replica si no està estipulat o no ho saben. El Sr. alcalde li insta que si 

coneix la quantia que la diga. Seguix el Sr. alcalde declarant que està bé que es preocupen ara pel pou. 

El tema burocràtic ho ha parat tot, assenyala el Sr. alcalde. El permís al 100% no està però, el control 

analític que es demanava i la contestació que calia posar adhesius, cadenats, etc sí. El que passa és que Salut 

Pública no pot donar l'aprovació final perquè no està els permís de Confederació, afirma el Sr. Alcalde. 

Això no exculpa, murmura el Sr. Calabuig Biosca. La Sra. Beneyto Francés intervé i diu que ara, un 

organisme públic, com és Salut Pública ha autoritzat a obrir-lo. El Sr. Calabuig Biosca postil·la que no tenen cap 

paper oficial. 

El Sr. alcalde comenta que li van dir que el mort era seu i, un compromís va ser que assumiria el risc si tenia 

les analítiques com que tot estava bé. El que s'havia de fer en Salut Pública s'ha fet, puntualitza el Sr. Alcalde. 

El Sr. Calabuig Biosca manifesta que ni es tenien abans els papers ni ara i, en aquell temps, es va exagerar 

la situació amb la celebració de l'assemblea. 

El Sr. alcalde li contesta que la diferència està que el Sr. Ribera Lladosa creia que estava tot bé i, ells han 

esperat que siguen altres instàncies les que diguen, que tot està bé. Seguix l'alcalde i, recorda que, en l'anterior ple, 

l'altre grup havia dit que el tancar el pou havia costat 7.000€, però es va fer perquè el criteri per a obrir-lo no és el de 
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l'alcalde, com abans, sinó el d'altres instàncies, repetix el Sr. alcalde. En compte de fer l'anàlisi en Alhorines es va fer 

en Senda Morisca i,una vegada realitzat, ja no és el seu criteri sinó el de Salut Pública i Confederació. 

El Sr. Ribera Lladosa afirma que ell va estar amb l'enginyer allí i li van dir que sí que podia obrir. El Sr. 

alcalde li diu que Salut Pública no sabia res i que és la seua paraula contra la de Salut Pública. El Sr. Ribera Lladosa 

assevera que sí que va estar a Xàtiva i que, en cas contrari, com creu que posaria en marxa el pou si no estava clar. 

Li interromp la Sra. Beneyto Francés dient que ha demanat la paraula. El Sr. Ribera Lladosa diu que està parlant ell. 

Continua contant que l'enginyer de mines va dir que havien d'anar a València i ja s'havia fet l'analítica, d'ací que 

després, va anar a Xàtiva i no posaren cap problema. El problema va vindre quan l'enginyer de l'Ajuntament va dir 

que el pou no estava donat d'alta. Tot el rotllo que es va armar no tenia sentit, exclama el Sr. Ribera Lladosa. 

La Sra. Beneyto Francés li diu al Sr. Calabuig Biosca que, és d'una demagògia impressionant, que diga que 

el desconeixement de la llei no implica el seu compliment. El Sr. Calabuig Biosca manifesta que ell no ho ha dit 

exactament així. Seguix la Sra. Beneyto Francés i recalca que l'analítica, que es va fer, era privada no era la de Salut 

Pública. Si es va actuar així, va ser perquè Salut Pública no sabia res. Quan van entrar, els va dir (es referix al Sr. 

Ribera Lladosa) que tot estava OK. Ells, matisa la Sra. Beneyto Francés, mai han dit que l'aigua no fóra bona ni que 

haguera perill real. Es va tancar perquè no estava legal, assenyala la Sra. Beneyto Francés. 

El Sr. Calabuig Biosca els recorda que, exactament, igual que ara. La Sra. Beneyto li contesta que no, 

perquè abans Salut Pública no tenia res. El Sr. Ribera Lladosa manifesta que no està per escrit però, van estar a  

València i a Salut Pública i, esta faria l'analítica, que s'havia programat, per al 20 de juliol. La Sra. Doménech Fita 

exclama que en el punt de subministrament d'Alhorines. El Sr. Ribera Lladosa li respon que no. 

El Sr. Calabuig Biosca exposa que no li pareix bé com han tractat l'assumpte ja que, res més començar, van 

alarmar la població, i després ells, quan van tindre problemes amb Alhorines, van obrir Senda Morisca  igual que 

estava abans. 

La Sra. Beneyto Francés diu que, la informació de tancar el pou perquè no estava legal, no va eixir d'ells ja 

que van fer pacte de silenci, va ser algú dels seus. 

El Sr. alcalde comenta que la utilització de l'aigua de Senda Morisca va ser a posteriori de la celebració de 

l'assemblea i, ell ja havia parlat amb el que ho portava sanitàriament. 

El Sr. Calabuig Biosca comenta que no és oficial però que ho recolza perquè és un estalvi. 
 

El Sr. alcalde pregunta si hi ha alguna altra qüestió. El Sr. Calabuig Biosca fa referència a la creació de la 

nova web que ja no està en portals municipals i els pregunta, si coneixen els riscos d'ubicar-la en un lloc que no toca 

i les possibles multes de la LOPD. 

La Sra. Beneyto Francés li contesta que ella no és especialista i s'ha assessorat per persones que coneixen 

la programació web i no s'ha vist problema. El Sr. Calabuig Biosca li pregunta per qui. La Sra. Beneyto Francés li 

contesta que pel seu marit, Víctor. El Sr. Calabuig Biosca comenta que per cap empresa ni persona homologada… i 

manifesta que no està d'acord. A més, els recorda que les multes a què es pot fer front no són de 5.000 a 90.000€ 

sinó de més diners. 

El Sr. alcalde els felicita per haver descobert la legalitat. 
 

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-i-una hores quinze minuts, 

de tot això s'estén la present acta en setze pàgines rubricades per mi, la secretaria, que done fe. 
 

               L'alcalde,                               La secretaria, 

 

   

 

 


