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ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE
DE LA CORPORACIÓ EL DIA VINT-I-SET DE JULIOL DE DOS MIL QUINZE

ASSISTENTS:

 Julio Biosca Llin 
 Rosalía Soler Sanchis
 Mª Ángeles Beneyto Francés
 Beatriz Domenech 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 deu minuts del dia

vint-i-set de juliol 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:
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ORDE DEL DIA

1. Aprovació, si és el cas, de l’acta de la sessió anterior, de 25/06/2015.

2. Aprovació, si és el cas, del programa d’actes amb motiu de la visita de la Mare de Déu

dels Desemparats pelegrina al municipi.

3. Aprovació, si és el cas, del dies festius de caràcter local 2016.

4. Inici, si és el cas, d’expedient per a l’elecció de Jutge de Pau titular i substitut.

5. Nomenament  de  representants  en  la  Xarcia  de  municipis  valencians  cap  a  la

sostenibilitat.

6. Nomenament de representants en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliaria de

València.

7. Concessió, si és el cas, d'ajudes econòmiques del Programa d'Emergència Social.

8. Ratificació,  si  és el  cas,  del  Decret d'Alcaldia núm. 206/2015, sobre sol·licitud,  a la

Conselleria  d'Educació,  Cultura  i  Esport,  d'ajuda consistent  en bons  d'escolarització

d'Educació Infantil de Primer Cicle, per al curs 2015-2016.

9. Dació de compte de l’informe d’intervenció sobre seguiment del Pla de Sanejament,

any 2014.

  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-cinc de juny de dos mil quinze, prèviament repartida 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.-  APROVACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTES AMB MOTIU DE LA VISITA DE LA MARE DE DÉU
DELS DESEMPARATS PELEGRINA AL MUNICIPI.

El Sr. alcalde llig els actes que van a realitzar-se amb motiu de la vista de la Mare de Déu dels
Desemparats pelegrina.

Vist l'escrit presentat pel Sr. Javier Segura Úbeda, en representació de la parroquia Verge del Rosari
de Fontanars dels Alforins, de data 15/07/2015, amb registre d’entrada num. 1317, per mitjà del qual sol·licita
l’aprovació  del  programa d’actes  previstos  amb motiu  de  la  visita  de  la  Mare  de  Déu  dels  Desemparats
pelegrina al municipi, els dies 3 i 4 d’octubre del 2015, relacionats en el programa que adjunt acompanya a la
instància.

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: Aprovar  el  programa d'actes programats amb motiu de la visita  de la Mare de Déu dels
Desemparats pelegrina al municipi de Fontanars dels Alforins, els dies 3 i 4 d’octubre del 2015.

Segon: Notifique's el contingut íntegre d'este acord als interessats.

3.- APROVACIÓ DELS DIES FESTIUS DE CARÀCTER LOCAL 2016
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El  Sr. alcalde els diu als Srs. Regidors els dies festius que es proposen per al 2016.

Considerant el que disposa l'article 37.2 del Text Refós de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, el qual assenyala que les festes laborals, que tindran caràcter retribuït
i no recuperable, no podran excedir de catorze a l'any, de les quals dos seran locals i la resta de normes de
general i pertinent aplicació sobre la matèria.

Tenint en compte la necessitat enviar la data i denominació dels dos dies de festa local que, amb
caràcter de no recuperables, tindran lloc en este municipi durant l'any que ve, a la Direcció Territorial de Treball i
Economia Social de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació de la Generalitat Valenciana.

Vista la Moció de l'Alcaldia de data 2 de juliol del 2015.

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,  per  a  l'any  2016,  les  dos  festes  locals  següents  que,  amb  caràcter  de  no
recuperables a efectes laborals, tindran lloc en este municipi:

1a.- Dia 4 d'abril del 2016, dilluns, festivitat de “Sant Vicent”.

2a.- Dia 5 de setembre del 2016, dilluns, festivitat patronal de “La Verge del Rosari”.

Segon:  Traslladar  el  present  acord  a  la  Direcció  Territorial  de  Treball  i  Economia  Social  de  la
Conselleria  d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació de la Generalitat Valenciana.

Tercer: Procedir a la seua publicació en el tauler d'edictes als efectes oportuns.

4.- INICI D'EXPEDIENT PER A L'ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT

Comenta el Sr. alcalde que amb este punt es tracta d'iniciar l'expedient per a l'elecció del jutge de Pau.

Donat compte de l'escrit  del secretari de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, amb registre d'entrada núm. 1083, de 19/06/2015, a què s'acompanya model d'instància a omplir
per aquelles persones que opten a la convocatòria per a ser triats jutges de Pau, titular o substitut.

Resultant que correspon al Ple de l'Ajuntament triar les persones per a ser nomenades Jutge de Pau,
titular i substitut d'este municipi, de conformitat amb el que disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i article 4 i 5-1 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de Pau.

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 la convocatòria pública per a l'elecció de Jutge de Pau titular i substitut de la localitat,
havent de donar a la mateixa publicitat per mitjà d'edictes, que s'inseriran en el B.O.P., en el Tauler d'Anuncis
de l'Ajuntament, en el Jutjat de 1a Instància i Instrucció d'Ontinyent i en el Jutjat de Pau d'esta localitat, perquè
pels interessats, durant quinze dies hàbils presenten les sol·licituds en la Secretaria de la corporació.

Segon:  Transcorregut  el  dit  termini,  d'entre  els  aspirants  que  reunixen els  requisits  exigits  en  el
Reglament núm. 3/1995 de 7 de juny, aprovat per acord de 07/06/95 del Ple del Consell General del Poder
Judicial (BOE de 25 de juliol de 1995), el Ple de l'Ajuntament, per majoria absoluta, triarà u, que serà proposat
a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de València. Si  no haguera sol·licitants, el Ple triarà
lliurement amb subjecció als mateixos requisits de procediment.

5.-  NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN LA XARCIA DE MUNICIPIS
VALENCIANS CAP A LA SOSTENIBILITAT
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El Sr. alcalde llig qui serà el representant i el seu substitut i li cedix la paraula al portaveu del Grup
Popular per si volen comentar alguna cosa. El Sr. Ribera Lladosa diu que ells en este punt van a abstindre’s.

Vist  l'escrit  de  data  22/06/2015  de  la  secretaria  de  la  Xàrcia  de  municipis  valencians  cap  a  la
sostenibilitat, sol·licitant la designació de representant i suplent de la Corporació municipal en la entitat.

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 quatre vots a favor del Grup Compromís per Fontanars dels Alforins (Srs.
Biosca Llin, Soler Sanchis, Beneyto Francés i Doménech Fita) i tres abstencions del Grup del Partit Popular
(Srs. Ribera Lladosa, Segura Úbeda i Calabuig Biosca), dels set membres presents, que tant de dret com de fet
composen el nombre legal de membres de la Corporació, 

ACORDA:

Primer: Nomenar  representant  de  la  corporació  en  la  Xàrcia  de  municipis  valencians  cap  a  la
sostenibilitat a l’alcalde Sr. Julio Biosca Llin, i a la regidora Sra. Rosalia Soler Sanchis com a suplent.

Segon: Notificar el nomenament als designats i comunicar-ho a la secretaria de la Xàrcia de municipis
valencians cap a la sostenibilitat.

6.-  NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN EL CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT
IMMOBILIARIA DE VALÈNCIA.

El Sr. alcalde llig els tres municipis que es proposen i cedix la paraula al Grup Popular. El Sr. Ribera
Lladosa comenta que ells votaran en contra.

Vist l'escrit de la Delegació d'Economia i Hisenda a la Comunitat Valenciana, remés a este Ajuntament
amb número de registre d'entrada 1.195 de 3 de juliol del 2015, requerint al mateix perquè, d'acord amb l'Orde
EHA/2386/2007, de 26 de juliol procedisca a comunicar al Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de
València el nom de tres ajuntaments de la seua secció perquè li representen.

Vista la l'Orde EHA/2386/2007, de 26 de julio, del Ministeri d’Economia i Hisenda, que determina el
procediment per a la designació de representants de les entitats locals en el Consell Territorial de la Propietat
Immobiliària de València, en concret l’art. 4, que establix que els representants de les entitats locals en els
Consells seran renovats dins dels quatre mesos següents a la celebració de les eleccions municipals.

Considerant  que  el  municipi  de  Fontanars  dels  Alforins  pertany  a  la  primera  secció,  segons  la
población de dret i que la elecció ha de comunicar-se abans del pròxim dia 31 de juliol.

El Ple de la Corporació, per quatre vots a favor del Grup Compromís per Fontanars dels Alforins (Sres.
Biosca Llin, Soler Sanchis, Beneyto Francés i Doménech Fita) i tres en contra del Grup del Partit Popular (Sres.
Ribera Lladosa,  Segura Úbeda i  Calabuig Biosca)  del  set  regidors  presents,  que tant  de fet  com de dret
conforma el nombre legal de membres,

ACORDA:

PRIMER: Que els ajuntaments pertanyents a la mateixa secció que Fontanars dels Alforins, que en
nombre de tres han de triar-se, perquè intervinguen en la designació de les persones, que en representació
d'esta entitat Local, formaran part del Consell Territorial de la Propietat Immobiliària, siguen els ajuntaments de:

1. Carlet
2. Godella
3. Xeresa

SEGON: Remetre certificació del  present  acord al  President  del  Consell  Territorial  de la  Propietat
Immobiliària de València.
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7.- CONCESSIÓ D’AJUDES ECONÒMIQUES DEL PROGRAMA D’EMERGÈNCIA SOCIAL

El Sr. alcalde explica que l'assistenta social ha realitzat informes a fi de que s'ajude a tres famílies del
municipi perquè els seus fills puguen assistir a l'escola d'estiu. Posteriorment, cedix la paraula al Grup Popular
per si volen comentar alguna cosa. El Sr. Ribera Lladosa diu que no tenen res a dir.

7.A.- CONCESSIÓ D'AJUDA ECONÒMICA DEL PROGRAMA D'INSERCIÓ A LA Sra. XXXXXXXXXX

Vista la instància de data 16/06/2015, amb registre d'entrada 1.079, presentada en este Ajuntament
per la Sra. XXXXXXXXXXX, comunicant que disposa d'escassos recursos donada la seua situació econòmica, i
sol·licitant ajuda econòmica del Programa d'Inserció emmarcat en el Conveni de Servicis Socials, per a cobrir el
pagament de la matrícula per a l'assistència dels seus dos fills a l'escola d'estiu, per import de 80,00 €.

Vist l'informe tècnic favorable de data 16/06/2015, emés per la Treballadora Social de l'Ajuntament
sobre antecedents, característiques del programa i criteris de distribució de les ajudes. 

Vist el que establix el RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei d'Hisendes locals i en el RD
500/1990, de 20 d'abril,  pel que es desenrotlla el capítol primer del títol sext de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes locals, en matèria de pressupostos.

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. Concedir ajuda econòmica del programa d'inserció emmarcat dins del Conveni dels Servicis
Socials, a la Sra. XXXXXXXXXXXXX, per a cobrir el pagament de la matrícula en l'escola d'estiu dels seus dos
fills, per import de HUITANTA EUROS (80,00 €)

Segon: El pagament de la subvenció es realitzarà amb la justificació prèvia del gasto pel beneficiari,
procedint el seu reintegrament en cas de no complir amb els fins per als que s'ha atorgat.

Tercer: Notificar  el  contingut  íntegre  d'este  acord  a  la  interessada  i  a  Tresoreria,  als  efectes
procedents.

7.B.- CONCESSIÓ D'AJUDA ECONÒMICA DEL PROGRAMA D'INSERCIÓ A D. XXXXXXXXXXXX

Vista la instància de data 16/06/2015 presentada en este Ajuntament per D. XXXXXXXXXXXXXX,
comunicant que no disposa de recursos donada la seua situació econòmica i sol·licitant ajuda econòmica del
Programa d'Inserció emmarcat en el Conveni de Servicis Socials, per a cobrir el pagament de la matrícula per a
l'assistència del seu fill a l'escola d'estiu, per import de 40,00 €.

Vist l'informe tècnic favorable de 16/06/2015, emés per la Treballadora Social de l'Ajuntament sobre
antecedents, característiques del programa i criteris de distribució de les ajudes. 

Vist el que establix el RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei d'Hisendes locals i en el RD
500/1990, de 20 d'abril,  pel que es desenrotlla el capítol primer del títol sext de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes locals, en matèria de pressupostos.

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. Concedir ajuda econòmica del programa d'inserció emmarcat dins del Conveni dels Servicis
Socials, a D. XXXXXXXXXXXXX, per a cobrir el pagament de la matrícula en l'escola d'estiu del seu fill, per
import de QUARANTA EUROS (40,00 €)
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Segon: El pagament de la subvenció es realitzarà amb la justificació prèvia del gasto pel beneficiari,
procedint el seu reintegrament en cas de no complir amb els fins per als que s'ha atorgat.

Tercer: Notificar  el  contingut  íntegre  d'este  acord  a  la  interessada  i  a  Tresoreria,  als  efectes
procedents.

7.C.- CONCESSIÓ D'AJUDA ECONÒMICA DEL PROGRAMA D'INSERCIÓ A SRA. XXXXXXXXXXX

Vista  la  instància  de  data  16/06/2015 presentada en este  Ajuntament  per  la  Sra.  XXXXXXXXXX,
comunicant que no disposa de recursos donada la seua situació econòmica i sol·licitant ajuda econòmica del
Programa d'Inserció emmarcat en el Conveni de Servicis Socials, per a cobrir el pagament de la matrícula per a
l'assistència dels seus dos fills a l'escola d'estiu, per import de 80,00 €.

Vist l'informe tècnic favorable de 16/06/2015, emés per la Treballadora Social de l'Ajuntament sobre
antecedents, característiques del programa i criteris de distribució de les ajudes. 

Vist el que establix el RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei d'Hisendes locals i en el RD
500/1990, de 20 d'abril,  pel que es desenrotlla el capítol primer del títol sext de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes locals, en matèria de pressupostos.

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. Concedir ajuda econòmica del programa d'inserció emmarcat dins del Conveni dels Servicis
Socials, a la Sra. XXXXXXXXXXXX, per a cobrir el pagament de la matrícula en l'escola d'estiu dels seus dos
fills, per import de HUITANTA EUROS (80,00 €)

Segon: El pagament de la subvenció es realitzarà amb la justificació prèvia del gasto pel beneficiari,
procedint el seu reintegrament en cas de no complir amb els fins per als que s'ha atorgat.

Tercer: Notificar  el  contingut  íntegre  d'este  acord  a  la  interessada  i  a  Tresoreria,  als  efectes
procedents.

8.-  RATIFICACIÓ  DEL  DECRET  D'ALCALDIA  NÚM.  206/2015  SOBRE  SOL·LICITUD,  A  LA
CONSELLERIA  D'EDUCACIÓ,  CULTURA  I  ESPORT,  D'AJUDA  CONSISTENT  EN  BONS
D'ESCOLARITZACIÓ D'EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE, PER AL CURS 2015-2016.

Diu, el Sr. alcalde, que s'ha sol·licitat l'ajuda a la Conselleria per als bons de la Guarderia Municipal. 

Vist el Decret d'Alcaldia núm. 206/2015, de data 14/07/2015, que diu literalment és el següent:

“DECRET DE L’ALCADÍA Nº 206/2015

Vista l'Orde 64/2015, de 12 de juny, de la Conselleria d'Educació,  Cultura i  Esport,  per la que es
convoquen i regulen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i  centres d'Educació
Infantil de primer cicle per al curs escolar 2015-2016, publicada en el DOCV núm. 7550, de 17.06.2015.

Tenint en compte la demanda del servici d'Escola d'Educació Infantil E.I.M. “Els Xiquets” de Fontanars
dels Alforins,

HE RESOLT:

Primer: Sol·licitar  a  la  Conselleria  d'Educació,  Cultura  i  Esport,  les  ajudes  corresponents  a
l'esmentada  Orde,  consistents  en  bons  d'escolarització  d'Educació  Infantil  de  Primer  Cicle,  destinades  a
l'alumnat escolaritzat en l'Escola d'Educació Infantil E.I.M. “Els Xiquets” de Fontanars dels Alforins, per al curs
escolar 2015-2016.

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 subvenció.
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Tercer: Assignar les partides 3230.131 (Ensenyança preescolar i primària, personal laboral temporal);
3230.160.00  (Ensenyança  preescolar  i  primària,  quotes  socials),  3230.221.00  (Ensenyança  preescolar  i
primària, energia elèctrica), 3230.221.99 (Ensenyança preescolar i primària, altres subministres) i 3230.226.99
(Ensenyança preescolar  i  primària,  altres  gastos  diversos)  del  pressupost  2015 d'este  Ajuntament,  com a
consignació pressupostària per a fer front al cost del manteniment de l'Escola Infantil Municipal.

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

Quint:  Donar compte del present acord a l'Òrgan competent per al seu coneixement i, si és el cas,
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 dels Alforins i tres del Grup del
Partit Popular,

ACORDA: 

Primer: Ratificar en tot el seu contingut el Decret d'Alcaldia núm. 206/2015, de data 14/07/2015, sobre
sol·licitud, a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, d’ajuda consistent en bons d’escolarització d’Educació
Infantil de Primer Cicle, per al curs 2015-2016.

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

9.-  DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE SEGUIMIENTO DEL PLAN
DE SANEAMIENTO, AÑO 2014

El Sr. alcalde cedix la paraula a la secretària que procedix a comentar els aspectes més rellevants
d'este informe, en concret la comparativa entre el que es preveia en el Pla de Sanejament i el que s'ha liquidat
en l'exercici 2014.

El Reial Decret Llei 5/2009, de 24 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per a facilitar a l'entitats
locals (d'ara en avant RDL 5/2009) el sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms,
regulava l'autorització a les entitats locals que hagueren liquidat l'exercici 2008 amb romanent de tresoreria per
a gastos generals negatiu o les que tingueren obligacions vençuts i exigibles pendents d'aplicar a pressupost,
per a concertar una operació extraordinària d'endeutament bancari , subjecta a la necessitat  aprovar  un pla de
sanejament  que assegurara  la  capacitat  de  pagament  per  a cancel·lar  l'operació  concertada en  el  termini
compromés, que no podia ser superior a sis anys i amb l'aplicació d'aplicar els recursos obtinguts a pagar les
obligacions pendents amb empreses i autònoms en el termini màxim d'un mes.

Resultant que mitjançant un acord plenari de 22 de juliol del 2009, l'Ajuntament de Fontanars dels
Alforins  va  aprovar  l'expedient  del  Pla  de  Sanejament  pel  qual  s'adjudicava  la  concertació  de  l'operació
d'endeutament per import de 361.106,47 € corresponents a les obligacions vençudes i exigibles que van quedar
pendents d'aplicar i liquidar al pressupost, així com, el Pla de Sanejament.

De conformitat amb l'article 9.3 del RDL 5/2009, el compliment anual del pla de sanejament, mentres
dure la seua vigència, serà avaluat per la Intervenció de l'entitat Local que remetrà informe abans del 31 de
març de l'any següent a què es referix la liquidació, previ coneixement del Ple de la corporació i pels mitjans
que s'establixen en l'article 11, al Ministeri d'Hisenda, qui al seu torn, traslladarà a la Comunitat Autònoma
corresponent que tinga atribuïda en el seu Estatut d'Autonomia la tutela financera de les entitats locals del seu
territori.

L'article 11 determina que la remissió de la informació a què es referixen els articles 7, 8, 9 del RDL
5/2009,  s'efectuarà  per  transmissió  electrònica  en  els  models  habilitats  amb  este  fi,  incorporant  la  firma
electrònica de l'Interventor, del Tresorer o del secretari general de l'entitat Local, segons siga procedent.

La comparativa dels ingressos previstos en el Pla de Sanejament i del que realment s'ha recaptat en
l'exercici  2014 ens permet  observar  que en   els  capítols  s'ha  produït  una variació  en  positiu  excepte  en
impostos indirectes i transferències corrents.
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Així, podem veure que en matèria d'ingressos per impostos directes hi ha un increment del 90,76%
respecte de la previsió. En el Pla de Sanejament es va realitzar una previsió de 222.853,68 € mentres que en la
liquidació de 2014, els drets reconeguts nets ascendixen a 425.105,61 €. Este increment s'ha a causa del
procediment de valoració col·lectiva realitzat en el 2012 i, d'aplicació en el 2014 i a l'augment del tipus de
l'impost de béns immobles per al 2013 ja que es va establir l'urbà en el 0,80 i el rústic en 0,90 i s'ha mantingut
en 2014.

Estos increments s'han produït també per l'aprovació del Pla d'Ajust 2012 del Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques per al Pagament a Proveïdors les mesures del qual s'han posat en funcionament.

En el cas contrari, es troben els impostos indirectes ja que s'ha produït una disminució del 29,45 % del
que preveu el Pla de Sanejament i el que definitivament s'ha reconegut en el 2014. D'esta manera, s'ha passat
de 30.000 € previst en el Pla a 21.166,05 reconegut en l'exercici 2014 a causa del descens de la construcció en
el municipi.

D'altra banda, en taxes s'ha incrementat un 21,39% respecte del que preveu el Pla de Sanejament.

En matèria de transferències corrents s'ha reconegut un 31,25% menys del que es preveia en el Pla
de Sanejament. Esta disminució se deu al fet que pràcticament no s'obtenen  transferències per subvencions
de la Generalitat Valenciana.

2014  PLA DE SANEJAMENT 2014  EXECUCIÓ REAL

INGRESSOS
Previsió

liquidació
Previsió recaptació
corrent + tancats

Liquidat
Recaptació corrent

+ tancats
INGRESSOS DIRECTES 222.853,68 222.853,68 425.105,61 440.259,03

(Variació real/prev) 90,76% 97,56%
IMPOSTOS INDIRECTES 30.000,00 30.000,00 21.166,05 41.690,34

(Variació real/prev) -29,45% 38,97%
TAXES I ALTRES

INGRESSOS
217.282,34 217.282,34 264.519,43 459.914,48

- Afectats a operacions de
capital

0,00 0,00 757,80 757,80

- No afectats 217.282,34 217.282,34 263.761,63 459.156,68

(Variació real/prev) 21,39% 22,23%
Transferències corrents 368.026,93 368.026,93 253.022,97 282.484,53

(Variació real/prev) -31,25% -23,24%

Ingressos patrimonials 54,12 54,12 3.034,60 3.034,60

(Variació real/prev) 5.507,17% 5.507,17%
Alienació inversions reals - - 0,00 0,00
Transferències de capital - - 110.446,34 429.698,19

Actius financers - - 0,00 0,00

Pasius financers 0,00 0,00 0,00 0,00

Pel que fa els gastos, en concret els gastos de personal han sigut menors. El Pla de Sanejament
preveia 335.553,97 € mentres que, en el 2014, s'han liquidat 265.674,45€. Açò se deu al fet que no es van
realitzar  els  programes  d'ajudes  EMCORP  i  PAMER  de  la  Generalitat  que  permetien  als  municipis  la
contractació de personal. D'altra banda, dins de les mesures contingudes en el Pla d'Ajust, aprovat en  2012, es
preveia la disminució de personal, en concret,  de l'Agent d'Ocupació i  Desenrotllament Local  i  de les dos
auxiliars del Centre Cívic. Finalment, en l'exercici 2014, Roman una de les auxiliars del Centre Cívic.
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Quant als gastos corrents, s'ha produït un disminució respecte al que preveu el Pla de Sanejament,
concretament, en el Pla de Sanejament, es preveien 324.729,65 mentres que, en la liquidació de 2014, han
ascendit a 280.688,27. En gastos financers, s'han produït majors gastos, sobretot pel fet que, en el Pla de
Sanejament, no es van poder preveure nous préstecs com el Préstec del Pla de Proveïdors. Dels 8.631,14
previstos,  finalment,  han  sigut  57.402,89  i  els  passius  financers  de  90.997,41  previstos  en  el  Pla,  en  la
liquidació han ascendit a 499.091,68 (en part degut a l'amortització anticipada de 324.265,55 €)

Quant a les transferències corrents, el gasto és menor en la liquidació que en la previsió del Pla de
Sanejament ja que, en la primera, és de 11.601,84 mentres que, en este últim, ascendien a 34.637,83.  Açò se
deu al fet que, durant l'exercici 2014, no s'han atorgat subvencions per part de l'Ajuntament excepte la del Club
de Jubilats.

Quant a altres indicadors podem veure que l'estalvi net deduït de la liquidació és de -148.368,27 i que
el Remen-te de Tresoreria de Gastos Generals és de 32.792,56, l'ajustat de -130.284,81 després de l'ajust pels
gastos pendents d'aplicar a pressupost que ascendixen a 163.077,37.

Estalvi net deduït de la liquidació 43.667,07 -148.368,27

Remanent de Tresoreria Gastos
Generals

32.792,56

Devolucions ingressos sense
aplicar a pressupost 2014

0,00

Obligacions sense aplicar a
pressupost gastos 2014

163.077,37

Remanent de Tresoreria Gastos
Generals Ajust.

-130.284,81

Pel  que  fa  a  les  obligacions  pendents  d'aplicar  a  pressupost,  de  conformitat  amb  la  liquidació,
ascendixen a  163.077,37.  S'haurà  de  realitzar  un  expedient  de  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits,  de
conformitat amb el que establix l'article 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que desenrotlla el capítol
primer  del  títol  sext  de  la  Llei  39/1988,  de  28  de  desembre,  Reguladora  de  les  Hisendes locals  pel  que
s'establix que correspondrà al Ple de l'entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existisca
dotació pressupostària, operacions especials de crèdit, o concessions de lleva i espera.

Així el desglossament de les operacions pendents d'aplicar a pressupost és el següent:
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GASTOS
Previsió

liquidació
Previsió pagaments
corrents + tancats

Liquidat
Recaptat corrent

+ tancat

Gastos de personal 335.553,97 335.553,97 265.674,45 267.905,94

Gastos bens corrents i
servicis

324.729,65 324.729,65 280.688,27 289.312,39

Gastos financers 8.631,14 8.631,14 57.402,89 57.402,89

Transferències corrents 34.637,83 34.637,83 11.601,84 18.298,51

Inversions reals - - 158.185,93 189.915,53

Transferències de capital - - 0,00 0,00

Actius financers - - 0,00 0,00

Pasius financers 90.997,41 90.997,41 499.091,68 474.826,13
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GASTOS IMPORT

Gastos de personal 0,00

Gastos en bens corrents i serveis 0,00

Gastos financers 0,00

Transferències corrents 0,00

Inversions reals 0,00

Transferències de capital 0,00

Actius financers 0,00

Pasius financers 0,00

TOTAL INGRESSOS 0,00

GASTOS IMPORT

Gastos de personal 0,00

Gastos en bens corrents i serveis 9.355,02

Gastos financers 0,00

Transferències corrents 1.560,00

Inversions reals 152.162,35

Transferències de capital 0,00

Actius financers 0,00

Pasius financers 0,00

TOTAL INGRESSOS 163.077,37

En relació amb les mesures tributàries, el Pla de sanejament establia que, per al 2014, l'Impost de
Béns Immobles Urbans devia mantindre's des de 2011 en el 0,70 i, finalment el tipus aplicat al  2014 va ser de
0,80 en urbana i de 0,90 en rústica. En l'Impost  de Vehicles de Tracció Mecànica no s'havia previst mesura
d'augment en el Pla de Sanejament, en el moment del qual el coeficient aplicable sobre les tarifes era 1,4. Per
a l'exercici 2014, es va aplicar a les tarifes de turismes i de vehicles motocicletes i ciclomotors el coeficient 2
mentres que als autobusos l'1,8; als camions l'1,75 i a tractors i remolcs l'1 ,70.  

Per  a  l'Impost  de  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres  es  determinava  que  seria  aconsellable
l'establiment d'un sistema de mòduls per a la determinació de la base imposable, que substituïra al Pressupost
d'execució material del projecte que està en la majoria dels casos per davall el cost real de la construcció en el
mercat, durant el 2014 no s'ha complit amb la implantació d'este sistema de mòduls per a l'ICIO però el tipus
aplicat és del 3,9.

També es preveia en el Pla de Sanejament, un increment en el tipus de gravamen de l'Impost sobre
l'Increment del  Valor  dels Terrenys de Naturalesa Urbana al  30% així  com dels percentatges anuals de la
manera següent: d'un fins a cinc 3,7; fins a 10 anys 3,5; fins a 15 anys 3,2 i fins a 20 anys 3. Durant l'exercici
2014, el tipus de gravamen s'ha mantingut en el 30% i els percentatges anuals aplicats són els establits en el
Pla.

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 vint minuts, de
tot això s'estén la present acta en deu pàgines rubricades per mi, la secretària, que done fe.

              L'alcalde,                          La secretària,
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