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ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA

CORPORACIÓ EL DIA VINT-I-HUIT DE SETEMBRE DE DOS MIL QUINZE

ASSISTENTS:

 Alcalde Llin 

 Rosalía Soler Sanchis

 Mª Ángeles Beneyto Francés

 Beatriz Doménech Fita

 Vicente Ribera Lladosa  

 Alberto Segura Úbeda

 Rafael Calabuig Biosca 

Secretària Acctal.:

 Mª Consuelo Francés Ribera

En  el  Saló  de  Sessions  de  la  Casa

Consistorial,  sent les vint  hores i  sis minuts del  dia

vint-i-huit de setembre 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:

ORDE DEL DIA

1. Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior, extraordinària de 27/07/2015.

2. Aprovació, si és el cas, de la publicació de les actes i de les sessions del Ple en la web
municipal.

3. Concessió, si és el cas, d’ajuda económica.

4. Aprovació,  si  és  el  cas,  de  l'Addenda  al  Conveni  de  col·laboració  entre  l'Excm.
Ajuntament  d'Enguera i  els socis  del  projecte LIFE10/ENV/ÉS 000458,  “Projecte de
demostració sobre l'ús de nicotiana glauca com a cultiu energètic en la lluita contra el
canvi climàtic i l'erosió de sòls” (ECOGLAUCA ERGÀS) per a l'execució del mateix.

5. Aprovació,  si  és el cas,  de la modificació de la jornada escolar de l’Escola Infantil
Municipal “Els Xiquets”.

6. Elecció, si és el cas, de Jutge de Pau, titular i substitut, de Fontanars dels Alforins.

7. Creació i aprovació del reglament del Consell Agrari Municipal.

8. Aprovació, si és el cas, del Comte General, exercici 2014.

9. Aprobació, si és el cas, del Pla Econòmic Financer 2015-2016.

10. Dació de compte del Decret d’Alcaldia núm. 081/2015, sobre aprovació de l’expedient
de modificació de crèdits 2/2015.

11. Dació de compte del Decret d’Alcaldia núm. 141/2015, sobre aprovació de l’expedient
de modificació de crèdits 3/2015.

12. Dació de compte del Decret d’Alcaldia núm. 172/2015, sobre aprovació de l’expedient
de modificació de crèdits 4/2015.

13. Dació de compte del Decret d’Alcaldia núm. 176/2015, sobre aprovació de l’expedient
de modificació de crèdits 5/2015.
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14. Dació de compte del Decret d’Alcaldia núm. 222/2015, sobre aprovació de l’expedient
de modificació de crèdits 6/2015.

15. Dació de compte del Decret d’Alcaldia núm. 235/2015, sobre aprovació de l’expedient
de modificació de crèdits 7/2015.

16. Dació de compte del Decret d’Alcaldia núm. 236/2015, sobre aprovació de l’expedient
de modificació de crèdits 8/2015.

17. Dació de compte del Decret d’Alcaldia núm. 264/2015, sobre aprovació de l’expedient
de modificació de crèdits 9/2015.

18. Dació de compte del Decret d’Alcaldia núm. 278/2015, sobre aprovació de l’expedient
de modificació de crèdits 10/2015.

19. Dació de compte de l’informe d’intervenció sobre seguiment del Pla d’Ajust 2T 2015.

20. Dació de compte de les línies fonamentals del Pressupost General 2016.

21. Ratificació, si és el cas, del Decret d’Alcaldia núm. 185/2015 sobre adhesió a l’acord
marc  de  col·laboració  entre  el  Ministeri  d’Hisenda i  Administracions  Públiques i  la
Federació Espanyola de Municipis i  Provincies (FEMP),  per a promoure i  facilitar  el
desplegament de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparencia,  accés a la
información pública i bon govern en les entitats locals.

22. Ratificació, si és el cas, del Decret d’Alcaldia núm. 253/2015, sobre acceptació del
Conveni  de Col·laboració  entre  el  Patronat  Provincial  de Turisme “València,  Terra  i
Mar” i l'Ajuntament de Fontanars dels Alforins.

23. Ratificació, si és el cas, del Decret d’Alcaldia núm. 270/2015, sobre sol·licitud d’ajuda
económica  a  la  Excma.  Diputació  de  València,  amb  destinació  a  la  realització
d’inversions financerament sostenibles 2015. 

24. Ratificació, si és el cas, del Decret d’Alcaldia núm. 271/2015, sobre sol·licitud d’ajuda
económica  a  la  Excma.  Diputació  de  València,  amb  destinació  a  la  realització
d’inversions financerament sostenibles 2015. 

25. Correspondència i informes de l'Alcaldia.

26. 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-set de juliol 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
de dret conforma el nombre legal de membres de la corporació.

2.-  APROVACIÓ DE LA PUBLICACIÓ DE LES ACTES I  DE LES SESSIONS DEL PLE EN LA WEB
MUNICIPAL

El Sr. Alcalde explica que, amb este acord, plantegen la possibilitat de fer més públiques les sessions de ple,
no sols de l'acta, sinó també del vídeo que es grava, pujant-lo a la web de l'Ajuntament, perquè la gent puga veure les
sessions amb més detall. Comenta que es tindria en compte dos aspectes importants: 
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 La Llei de Protecció de Dades: se suprimiran dades o acords que afecten la privacitat de les persones o
entitats.

 S’evitarà la publicació d’acords relatius a ajudes o temes socials, per salvaguardar la privacitat dels temes.

El Sr. Ribera Lladosa indica que al seu grup li pareix bé l'acord.

Matisa el Sr. Calabuig Biosca que ha de complir-se la Llei de Protecció de Dades, sobretot per les denúncies
que puga haver-hi, afegint el Sr. Alcalde que es complirà la Llei de Protecció de Dades.

Vist que el dret d’informació és un dret bàsic democràtic que des de les institucions ha de fomentar-se de
manera prioritària. Informació que ha de ser la més ampla possible per tal de fer transparents aquestes institucions.

Vist que els acords i decisions dels òrgans de govern de les institucions han de poder ser coneguts de la
manera més completa possible pels ciutadans i ciutadanes.

Considerant  al  Ple  Municipal,  en  el  que s’integren  tots  els  regidors  i  regidores,  com l’òrgan màxim de
representació política dels ciutadans i les ciutadanes i les seues decisions com les més importants preses a un
Ajuntament.

Vist l'art. 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril (BOE del 3), Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL),
que imposa  el  deure  de  facilitar  la  més àmplia  informació  sobre  l'activitat  de  les  corporacions  locals.  Precepte
desenrotllat per l'art. 196 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals (ROF),
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (BOE de 22 de desembre), que exigix la publicació dels
acords que adopten el Ple i  la Junta de Govern, imposant a determinades corporacions locals que publiquen en
Butlletí d'Informació un extracte de tots els acords i resolucions que s'adopten. 

Vist l'art. 229.2 ROF que imposa la publicitat del contingut de les sessions plenàries i de tots els acords del
Ple i de la Junta de Govern, així com de les resolucions de l'Alcalde. A este efecte, assenyala, a títol merament
enunciatiu, que podran utilitzar-se, a més del Butlletí d'Informació la publicació en els mitjans de comunicació social. 

Vist  que l'art. 70 LRBRL establix que les sessions del Ple de les corporacions locals són públiques. No
obstant això, podran ser secrets el debat i votació d'aquells assumptes que puguen afectar el dret fonamental dels
ciutadans a què es referix l'art. 18.1 de la Constitució, quan així s'acorde per majoria absoluta. Conclou este precepte
que no són públiques les sessions de la Junta de Govern Local.

Considerant que es tracta de conciliar el dret dels ciutadans de conéixer els acords municipals amb el dret a
l'honor i a la intimitat de les persones, amb l'excepció que no es publiquen els acords adoptats en votació secreta en
els casos previstos per l'art. 70.1 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, sense publicar les dades de
l'acta que vulneren la Llei de Protecció de Dades. 

Igualment en l’article 70 bis aquesta mateixa llei afirma que “les entitats locals i, especialment, els municipis,
hauran d’impulsar  la  utilització  interactiva  de  les  tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació  per  a  facilitar  la
participació i la comunicació amb els veïns”

Vist  que  les  noves  tecnologies,  estan  a  l’abast  dels  Ajuntaments  i  que  les  web  municipals  són  l’eina
fonamental per a que aquesta informació puga estar a disposició del veïnat.

Considerant que esta corporació no pot quedar-se arrere en facilitar la màxima informació i transparència al
poble.

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: Ordenar la publicació de les convocatòries i actes del Plens en la plana web de l’Ajuntament en lloc
preferent  per  tal  que  qualsevol  veí  puga  consultar-les  o  obtenir-les  de  la  manera  més  senzilla  possible,  amb
l’excepció dels acords que afecten a la intimitat de les persones i que el debat siga secret.
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Segon:  La publicació afectarà a les actes de la present  legislatura,  inclosa la sessió ordinaria del  mes
setembre.

3.- CONCESSIÓ D'AJUDA ECONÒMICA A LA COORDINADORA DE TROBADES d'ESCOLES d'ADULTS
DE LA VALL d'ALBAIDA, EXERCICI 2015

Explica el Sr. Alcalde que la subvenció per a la Trobada d’Escoles d’Adults seria de 215 €, que és la quota
fixada per a este Ajuntament.

Vista la sol·licitud presentada per la “Coordinadora Comarcal  d'Escoles d'Adults de la Vall  d'Albaida” de
subvenció que per Providència de l'Alcaldia es va fixar en 215,00 €, quantitat  coincident amb la cota assignada
després del repartiment entre Ajuntaments i Mancomunitat, per a coadjuvar als gastos que comporta l'organització de
la XXVII TROBADA d'ESCOLES d'ADULTS DE LA VALL d'ALBAIDA, a celebrar el dia 13 de juny del 2015 a Atzeneta
d'Albaida.

Vist  que,  d'acord  amb allò  que s'ha  comunicat  per  l'Organització,  el  Pressupost  de  la  XXVIIª  Trobada
d'Escoles d'Adults de la Vall d'Albaida és:

“INGRESSOS:

 Ajuntaments .................................................2.365,00

 Mancomunitat................................................1.000,00

3.365,00 

GASTOS:

 Tallers 15 x 80 ..............................................1.200,00

 Pancarta.............................................................80,00

 Sopars Ajuntament...........................................295,00

 Sopars Mestres................................................230,00

 Dinar visita cultural...........................................260,00

 Conjunt.............................................................300,00

 Revista.............................................................600,00

 Danses ............................................................100,00

 Teatre 300,00

3.365,00 

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 a la “Coordinadora Comarcal d'Escoles d'Adults del Vall d'Albaida” subvenció de DOS-
CENTS QUINZE EUROS (215,00 €), com a quota per a la realització de la XXVII Trobada d'Escoles d'Adults de la
Vall d'Albaida. 

Segon: El pagament de la subvenció es realitzarà amb la justificació prèvia del gasto, d'acord amb el resum
aportat en la sol·licitud pel beneficiari, en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini per a la
realització de l'activitat, que haurà d'incloure les factures acreditatives dels gastos.

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

Quart: Notifique's el contingut íntegre del present a la citada Coordinadora.
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4.-  APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’EXCM. AJUNTAMENT
D'ENGUERA I ELS SOCIS DEL PROJECTE LIFE10/ENV/ÉS 000458, “PROJECTE DE DEMOSTRACIÓ SOBRE
L'ÚS DE NICOTIANA GLAUCA COM A CULTIU ENERGÈTIC EN LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC I
L'EROSIÓ DE SÒLS” (ECOGLAUCA ERGÀS) PER A L'EXECUCIÓ DEL MATEIX 

Sobre este acord el Sr. Alcalde indica que, com Ajuntament, s'ha de referendar el conveni. Afig que ell s'ha
llegit el projecte, que han assistit a una reunió convocada per l'Ajuntament d'Enguera i que en els plens que ha llegit,
l'anterior tinent d'Alcalde va votar en contra de l'assumpte perquè no ho veia clar.

Contínua dient que la situació del projecte ha canviat substancialment, perquè dels set Ajuntaments que van
subscriure este conveni, cinc han canviat d'equip de govern, i en la reunió alguns Ajuntaments s'estaven plantejant
seriosament  seguir  o no en el  conveni.  Ells,  des d'un principi,  han vist  prou confús que en un territori  de secà
s'implante un cultiu experimental  que necessita molta aigua, però van a estudiar-ho, encara que troben diversos
problemes: l'Ajuntament no està sobrat de personal per a poder dur a terme les tasques que s'exigixen, i el passat
estiu, Luis va haver de deixar les seues tasques per a regar la parcel·la i també és una parcel·la difícil de reconéixer
al no estar treballada, no perquè no es realitzen les faenes, sinó perquè des del punt de vista tècnic no s'ha de
treballar, simplement regar-la. Afig el Sr. Alcalde que tècnicament no sap com està el projecte, i volen que s'aclarisca.
Ells van a continuar avant amb el conveni i a firmar-lo, però volen reunir-se amb l’Ajuntament d’Enguera i els altres
membres perquè els aclarisquen els dubtes. Sí que els van transmetre que si es trencava el conveni els diners
assignats a l’Ajuntament serien un problema. Saben que la planta està plantada i que hi ha una tècnica encarregada
que encara no coneixen, i, en teoría, és la que ve i supervisa. No saben si les plantes estan seques, mortes, si hi ha
que replantar-les, es a dir, van a continuar, però parlant amb ells molt seriosament. . A principis d'agost es va fer una
reunió amb els tècnics del projecte i se'ls va dir que s'informaria els Ajuntaments i encara no saben res.

El portaveu del grup del Partit Popular explica que el cultiu experimental d'una parcel·la és interessant per al
municipi, perquè sents als llauradors i de vegades no trauen massa, i que la pràctica vol aconseguir que els camps
no estiguen abandonats o que, almenys tinguen una producció.  Continua indicant que, per temes burocràtics,  la
parcel·la es va plantar massa tard i, a l'estar les plantes en les cambres tant de temps, no estaven en les millors
condicions, a la qual cosa cal afegir l'intensa calor d'este estiu. Els va comentar que moltes plantes no eixirien i van
dir que era un programa experimental. Només algunes plantes de test han eixit, però el terreny estava en perfectes
condicions per a poder plantar, que no hi havia que llaurar ni llevar la brossa, per aconseguir que la planta siga més
forta que la brossa. Tampoc anaven a negar-se a que es fera el camp experimental en Fontanars dels Alforins. Si fora
rendible seria una eixida per al llaurador, i simplement, recalcar que quan van vindre a plantar, les plantes no estaven
en les millors condicions. No ha tingut èxit com ha quedat la plantació, si s’haguera plantat en el moment òptim i no
haguera fet tanta calor, possiblement estarien parlant d’altra cosa. 

Pregunta el Sr. Alcalde sobre la parcel·la, contestant el Sr. Ribera Lladosa  que, en una reunió que es va fer
sobre temes d’aprofitaments de masses forestals i com hi havia molts propietaris de finques, al final va dir que si
algún tenia alguna parcel·la sense cultivar i volia que es feren cultius experimentals que ho diguera, i dos persones
van oferir les seus parcel·les, la parcel·la actual i la d’altra persona, i els tècnics són els que van triar la parcel·la, per
estar més plana i més prop del poble.

Pregunta el Sr. Alcalde qui treballava i va preparar la parcel·la, contestant-li el Sr. Ribera Lladosa  que es va
desfondar per part de l’Ajuntament i que ací estan les factures, que es van llevar les arrels i els ceps que hi havia i
que les faenes es van fer molt ben fetes i que tindran fotos de la parcel·la. Hi ha molta brossa en la parcel·la perquè
s’ha desfondat i ha estat erma molts anys, inclús les plantes que han nascut tenen quasi un metre. Intervé la Sra.
Doménech Fita per dir que la brossa també té quasi un metre, afegint el Sr. Ribera Lladosa  que quant millor és el
terreny més brossa hi ha. 

El Sr. Calabuig Biosca explica que en qüestió de temes experimentals sempre es plantegen dubtes, però
que els estudis realitzats i els tècnics aconsellaven la plantació, per les condicions de temperatura, humitat i pluges
en el terreny, i que van accedir a la plantació, que l'Ajuntament havia d'aportar hores del personal, i en aquell moment
les circumstàncies ho permetien, per això es va decidir portar-ho avant, que el projecte és experimental i encara no
ha acabat,  que és un tema mediambiental  i  ecològic  important  per  al  municipi,  donat  que si  funciona obri  una
possibilitat  als  agricultors  del  municipi  i  si  no,  s'han perdut les hores.  També cal  tindre en compte que la calor
d'enguany no ha beneficiat a cap cultiu.
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Intervé la Sra. Soler Sanchis i indica al Sr. Calabuig Biosca que ell ha dit que les tasques les realitzava
personal de l'Ajuntament i que el Sr. Ribera Lladosa ha dit que hi ha factures, contestant-li el Sr. Ribera Lladosa que
es va contractar la maquinària de què no es disposava.

Pregunta el Sr. Alcalde si volen afegir algo més, contestant el srs. Ribera Lladosa  i Calabuig Biosca que
només volien deixar el tema clar.

El Sr. Alcalde diu que vol contar-los una cosa i els conta la cronología dels fets, i indica que els convoquen a
una reunió, van i coneixen a Fernando i a Manolo d’Enguera, persones responsables del projecte, i els comenten que
estudiaran el tema. A les dos setmanes d'acudir a la reunió, li telefona Fernando, el tècnic, per a dir-li que han de
regar la parcel·la, donada l'intensa calor de l'estiu i el Sr. Alcalde esbrina que ha de dirigir-se a XXX, que és qui va
presentar l'anterior factura, perquè es regue la parcel·la, i quan parla amb ell li diu que ell ha fet la factura, però ni ha
fet els treballs ni els ha cobrat, i comenta que la persona que ha fet els treballs no els podia realitzar, al ser regidor. 

Intervé el Sr. Ribera Lladosa per aclarir que XXX va contractar a eixa persona, no l’Ajuntament.

El Sr. Alcalde diu que XXX va fer la factura perquè li ho van dir, que ell no va fer la feina. Altra cosa seria que
ell ho haguera subcontractat i estaría registrat.

El Sr. Ribera Lladosa diu que la faena la podia realitzar qualsevol persona, però la factura no, que va donar
la casualitat que la finca la treballa eixa persona i que no podia fer la factura i que el Sr. XXX podia dir a qui fora que
realitzara els treballs, contestant el Sr. Alcalde que el regidor no hauria d’haver fet la feina ni cobrar-la, hauria de
haver-li fet una factura de la faena a XXX 

El Sr. Ribera Lladosa diu que a l’Ajuntament li factura el Sr. XXX. i que dona igual qui ha fet els treballs.

El Sr. Calabuig Biosca intervé per a dir que eixe senyor ha portat la factura de la faena realitzada, però
evidentment no es controla qui ha fet els treballs, entaulant-se una xicoteta discussió entre els Srs. Regidors.

El Sr. Biosca Llin diu que un regidor no pot fer faena pública, contestant el Sr. Ribera Lladosa que ells no
han contractat amb el regidor, afegint el Sr. Alcalde que no han contractat amb ell perquè han utilitzat una pantalla.
Torna a intervindre el Sr. Ribera Lladosa indicant que ells han complit en el tema de la factura, continuant la discussió
sobre el tema.

Continua el Sr. Alcalde recordant que hi ha limitacions a l'hora de contractar que afecten els Srs. Regidors i
demana al Sr. Ribera Lladosa que aclarisca com sent un projecte experimental  i existint la llei d’incompatilibidad
ocorre açò, contestant-li que si el Sr. XXX. va fer la factura va ser perquè va voler.

Intervé el Sr. Calabuig Biosca per a comentar que estan mesclant dos coses, per un costat el tema del
projecte i per un altre el que s'està debatent, i indica al Sr. Alcalde que si ha observat alguna il·legalitat ha d'actuar en
conseqüència i com crega oportú, però no té res a veure que el projecte siga bo o roín.

Insistix el Sr. Alcalde en què els Regidors tenen limitacions a l'hora de contractar, i que entenguen que s'ha
pagat diners públics a un regidor públic que no podia cobrar-los, contestant el Sr. Calabuig Biosca que entén que la
factura és d'eixa persona i és la responsable de la mateixa, ell soles, que si ha de donar explicacions que les done,
però entrar ací amb coses que diuen o han sentit  que diuen no li pareix bé, i que, si creu que eixa persona ha
incorregut en alguna falta, està en el seu dret com a Alcalde d'actuar com crega convenient, que és el seu deure i
obligació.

Continua el Sr. Alcalde demanant una explicació a eixa actuació, intervenint la Sra. Soler Sanchis per a fer
constar  que  es  podria  haver  sol·licitat  ofertes  per  a  eixes  faenes,  contestant  el  Sr.  Ribera  Lladosa  que  es  va
contractar amb ell perquè es podia.

Pregunta el Sr. Calabuig Biosca al Sr. Alcalde si té proves de qui ha treballat la parcel·la, contestant la Sra.
Domenech Fita que el Sr. XXX no sabia res, tornant a repetir la mateixa pregunta el Sr. Calabuig Biosca, reiterant
que si té proves té l'obligació de fer el que considere necessari.

Pregunta el Sr. Ribera Lladosa si hi ha algun problema en què el Sr. XXX. haja fet la factura i els treballs els
haja realitzat una altra persona, contestant-li el Sr. Alcalde que si els ha cobrat l’anterior regidor, sí, replicant el Sr.
Ribera Lladosa que serà perquè el Sr. XXX. li’ls ha pagat.
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La Sra. Beneyto Francés pregunta al Sr. Ribera Lladosa si es dóna compte que eixe senyor era regidor i que
no pot treballar per a l'Ajuntament, afegint que els regidors no poden lucrar-se, només cobrar el que està establit per
jornal,  plens, … replicant el  Sr.  Ribera Lladosa que ells contracten amb una empresa,  no amb els treballadors,
indicant, la Sra. Beneyto Francés que pareix que és una cosa que han arreglat no se sap molt bé entre qui perquè
legalment figure una factura a nom d'una persona que no té res a veure amb l'Ajuntament, i al final és altra persona
qui ho cobra, manifestant el Sr. Calabuig Biosca que això és una interpretació d’ella i continuant la discussió sobre
este tema.

El Sr.  Ribera Lladosa aclarix que la parcel·la  està cedida a l'Ajuntament  durant sis anys, afegint,  el  Sr.
Alcalde, que es tracta d'una situació prou estranya i que, a ell, li haguera agradat que l'anterior Alcalde li haguera
donat major informació sobre el projecte, perquè hi ha Ajuntaments que sospiten d'este tipus de projectes, més que
res de certes persones. Contesta el Sr. Ribera Lladosa que hi ha moltíssimes coses que no li ha dit i que s’han fet
durant els darrers dotze anys.

El Sr. Alcalde diu al Sr. Calabuig Biosca que poden preguntar el que necessiten saber i que si fa falta estar
més temps s'estarà, contestant el Sr. Calabuig Biosca que, en este cas, el que li han dit per ací o li diran, si té proves
té l'obligació d'actuar en conseqüència, i si no les té no s'han de tractar, perquè donaran lloc a guerres innecessàries
i que si eixa persona ha fet la factura i no els treballs ha comés un delicte, matisant el Sr. Alcalde que és contra un
regidor de l'anterior corporació, continuant el Sr. Calabuig Biosca que, si no, s'està donant una informació greu i
sense cap prova i això és perillós, perquè són quatre llargs anys.

El Sr. Alcalde conclou dient que donarà als regidors del Partit  Popular còpia de la factura del Sr.  XXX.
perquè la vegen i si volen poden parlar amb ell.

Vist  el  Conveni  de  col·laboració  aprovat  entre  l'Excm.  Ajuntament  d'Enguera  i  els  socis  del  Projecte
Life10/ENV/ÉS 000458 “PROJECTE DE DEMOSTRACIÓ SOBRE L'ÚS DE NICOTIANA GLAUCA COM A CULTIU
ENERGÈTIC EN LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC I L'EROSIÓ DE SÒLS (ECOGLAUCA ERGÀS)”. 

Vist  que  ECOGLAUCA ERGÀS  és  un  Projecte  mediambiental,  promogut  per  l'Ajuntament  d'Enguera,
l'objecte del qual és la lluita contra el canvi climàtic abordat des del punt de vista del desenrotllament del cultiu de
biomassa procedent de nous cultius energètics, sense entrar en competència amb la producció d'aliments i ocupant
terrenys  de  cultiu  abandonats  a  fi  de  lluitar,  a  més,  contra  l'erosió  i  la  desertificació  promocionant,  a  més,  el
desenrotllament rural de la Unió Europea.

Vist que el Projecte està cofinançat per la Comunitat Europea, sent el Beneficiari Coordinador l'Ajuntament
d'Enguera i que l'Ajuntament de Fontanars dels Alforins és un dels Beneficiaris Associats del Projecte. 

Vist que amb data 10/07/2015, la comissió Europea la Comissió Europea (Directorate General Environment;
Directorate E – Global  & Regional  Challenges.  LIFE ENV.E.4 – LIFE Environment)  per mitjà de comunicació de
referència  ENV/E-4/FD/MS/nl  Ares  (2015)  comunica  a l'Ajuntament  d'Enguera  com a beneficiari-coordinador  del
projecte LIFE10/ENV/ÉS 000458 que el conveni de col·laboració hauria de ser modificat, per mitjà d'addenda, per a
la inclusió d'una sèrie de puntualitzacions llistades en l'esmentada comunicació i, després de la revisió i firma del
mateix per tots els participants en el projecte, ser enviat de nou a la Comissió Europea.   

Vista l'addenda al  Conveni  de col·laboració  entre l'Excm. Ajuntament  d'Enguera i  els  socis del  Projecte
Life10/ENV/ÉS 000458 “PROJECTE DE DEMOSTRACIÓ SOBRE L'ÚS DE NICOTIANA GLAUCA COM A CULTIU
ENERGÈTIC EN LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC I L'EROSIÓ DE SÒLS (ECOGLAUCA ERGÀS) PER A
L'EXECUCIÓ DEL MATEIX” , del següent tenor literal:

“ADENDA AL CONVENIO  DE  COLABORACION  ENTRE  EL EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  ENGUERA Y LOS
SOCIOS  DEL PROYECTO  LIFE10/ENV/ES  000458,  “PROYECTO  DE  DEMOSTRACION  SOBRE  EL USO DE
NICOTIANA GLAUCA COMO CULTIVO ENERGETICO EN LA LUCHA CONTRA EN CAMBIO CLIMATICO Y LA
EROSION DE SUELOS” (ECOGLAUCA ERGON) PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO. 

En Enguera, a 15 de septiembre de 2015
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REUNIDOS:
De una parte, D. Óscar Martínez Poquet, Alcalde del Ayuntamiento de Enguera.

De otra parte, D. Alcalde LLin, Alcalde del Ayuntamiento de Fontanars dels Alforins, Dña. Carolina Mas Monteagudo,
Alcalde del Ayuntamiento de Bolbaite, D. Evarist Aznar Teruel, Alcalde del Ayuntamiento de la Llosa de Ranes,  D.
Pere Revert Miravalles, Alcalde del Ayuntamiento de Genovés, D. Oscar Noguera Alberola, Alcalde del Ayuntamiento
de Villanueva de Castellón y Dª Estela Darocas Marín, Alcaldesa del Ayuntamiento de Navarrés.

EXPONEN:

1. Con fecha 18 de diciembre de 2014, fue firmado un Convenio por parte de D. Santiago Arévalo LLácer, en su
condición de Alcalde del Ayuntamiento de Enguera, y D.Ribera Lladosa  Lladosa, Alcalde del Ayuntamiento de
Fontanars dels Alforins,  D. Práxedes Polop Argente, Alcalde del Ayuntamiento de Bolbaite,  D. Evarist  Aznar
Teruel,  Alcalde del Ayuntamiento de la Llosa de Ranes,  D. Emilio Llopis Oltra,  Alcalde del  Ayuntamiento de
Genovés, D. S.E.J. Álvarez Carbonell, Alcalde del Ayuntamiento de Villanuera de Castellón y Dª Estela Darocas
Marín, Alcaldesa del Ayuntamiento de Navarrés.

2. El  citado  Convenio  tiene  por  objeto  establecer  los  términos  de  colaboración  para  el  desarrollo  del  citado
proyecto entre el Ayuntamiento de Enguera (beneficiario-coordinador) y los Ayuntamientos de Fontanars dels
Alforins, Bolbaite, Llosa de Ranes, Genovés, Villanueva de Castellón y Navarrés, como beneficiarios asociados
del mismo. 

3. Con  fecha  10/07/2015,  la  Comisión  Europea  (Directorate  General  Environment;  Directorate  E  –  Global  &
Regional  Challenges.  LIFE ENV.E.4 – LIFE Environment)  por medio de comunicación de referencia ENV/E-
4/FD/MS/nl  Ares  (2015)  comunico  al  Ayuntamiento  de  Enguera  como beneficiario-coordinador  del  proyecto
LIFE10/ENV/ES 000458 que  el convenio de colaboración debería ser modificado, mediante adenda, para la
inclusión de una serie de puntualizaciones listadas en la citada comunicación y, tras la revisión y firma del mismo
por todos los participantes en el proyecto, ser enviado de nuevo a la Comisión Europea.   

ACUERDAN:

1. Incluir los siguientes comentarios y datos según lo indicado por la CE en la presente adenda: 

a) El acuerdo de Convenio entro en vigor, en su globalidad, en la fecha de la firma
entre el beneficiario-coordinador y el último beneficiario-asociado incorporado al
mismo. De acuerdo con las instrucciones de la EC este acuerdo terminará cinco
años después de la fecha del pago del saldo final de la cofinanciación recibida,
por parte del beneficiario coordinador, a los  beneficiarios asociados.

Modifica
clausula  2ª  y
añade texto -

Pág. 3

b) Artículo 4 - Funciones y obligaciones del beneficiario coordinador

Añade texto en
clausula  5ª  -
Pág. 4

c) La periodicidad con que se suministrará los informes de progreso parciales será
establecida por  el  beneficiario  – coordinador  en función del desarrollo  de las
actividades a desarrollar/desarrolladas, en su ámbito de competencia,  por parte
de cada uno de los beneficiarios-asociados; en su caso, esta información estará
disponible con antelación suficiente para ser incluida, si así está establecido, en
cualquiera de los informes periódicos a la EC.

Añade texto en
punto  3  de  la
cláusula  4ª   -
pág. 4

d) Concretamente,  respecto  de  los  aspectos  financieros  del  proyecto,  todos  los
participantes  en  el  Proyecto  se  atendrán  a  lo  establecido  en  la  PARTE  II  –
Disposiciones financieras de las Disposiciones Comunes 2010

Completa texto
de la  Cláusula
1ª; pág. 3
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e) La información financiera, acerca de los gastos cargados al proyecto por parte de
cada  uno  de  los  beneficiarios  –  asociados,  será  enviada,  en  el  formato
establecido  en  las  Disposiciones  Comunes,  semestralmente  al  beneficiario  –
coordinador.

Completa texto
del  punto  15
de la  Cláusula
6ª; pág. 6

f) Se  incluye  el  número  de  cuenta  donde  cada  ayuntamiento  participante
(beneficiarios  –  asociados)  reciben  las  transferencias  desde  el  beneficiario  –
coordinador (Ayuntamiento de Enguera)

Nueva
información
solicitada  por
la EC.

g) En caso de finalización anticipada del acuerdo de convenio entre el beneficiario –
coordinador  y  alguno  de  los  beneficiarios  –  asociados.  El  beneficiario-
coordinador  (Ayuntamiento  de Enguera)  informará  a la EC de acuerdo con lo
establecido en el Art 15 de las Disposiciones Comunes 2010.

Nueva
información
solicitada  por
la EC.

h) Los ingresos  de  los importes  de las  sucesivas  cofinanciaciones  por  parte del  Ayuntamiento  de
Enguera se realizará en las siguientes cuentas de cada uno de los beneficiarios asociados

AYUNTAMIENTO NUMERO DE CUENTA

Ayuntamiento de Fontanars dels Alforins ES08 2045 6004 9111 0000 1030

Ayuntamiento de Bolbaite ES57 0182 5941 4802 0151 0583

Ayuntamiento de Llosa de Ranes ES50 2100 6361 6202 0003 4320

Ayuntamiento de Genovés ES24 2038 6146 8964 0000 0163

Ayuntamiento de Villanueva de Castellón ES95 2038 6054 2460 0000 8546

Ayuntamiento de Navarrés ES91 3058 2262 8527 3200 0035

2. Que esta adenda, desde su firma y aprobación, pasara a formar parte integrante del  Convenio de Colaboración
entre el Excmo. Ayuntamiento de Enguera y los socios del  proyecto LIFE10/ENV/ES 000458, “Proyecto de
demostración sobre el uso de Nicotiana Glauca como cultivo energético en la lucha contra en cambio climático
y la erosión de suelos” (ECOGLAUCA ERGON) para la ejecución del mismo.

Por el Ayuntamiento de Enguera, 

D. Óscar Martínez Poquet

Por el Ayuntamiento de Fontanars dels Alforins, 
D. Alcalde LLin, 

Por el Ayuntamiento de Bolbaite,
Dña. Carolina Mas Monteagudo, 

Por el Ayuntamiento de la Llosa de Ranes
D. Evarist Aznar Teruel
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Por el Ayuntamiento de Genovés
D. Pere Revert Miravalles 

Por el  Ayuntamiento de Villanueva de Castellón
D. Oscar Noguera Alberola 

Por el Ayuntamiento de Navarrés
Dª Estela Darocas Marín.”

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 l'Addenda al Conveni de Col·laboració entre l'Excm. Ajuntament d'Enguera i els socis del
projecte LIFE10/ENV/ES 000458, “PROJECTE DE DEMOSTRACIÓ SOBRE L'ÚS DE NICOTIANA GLAUCA COM A
CULTIU ENERGÈTIC EN LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC I L'EROSIÓ DE SÒLS” (ECOGLAUCA ERGÀS)
PER A L'EXECUCIÓ DEL MATEIX. 

Segon: Facultar a l'Alcaldia–Presidència d'este Ajuntament, tan àmpliament com en Dret procedisca, per a
l'execució del present acord, així com per a la firma del Conveni i quants altres documents foren necessaris.

Tercer:  Remetre certificat del present acord a l'Ajuntament d'Enguera, com a beneficiari  coordinador del
Projecte, per al seu coneixement i efectes.

5.-  APROVACIÓ  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE  LA  JORNADA  ESCOLAR  DE  L’ESCOLA  INFANTIL
MUNICIPAL “ELS XIQUETS”.

Explica el Sr. Alcalde que, qualsevol canvi en l’horari de l’escola infantil  s’ha de comunicar a la Direcció
General de Centres Docents de la Conselleria, per tant, s’ha d’aprovar pel Ple de la Corporació el nou horari de
l’escola infantil, de 9 a 14 hores.

Pregunta el Sr. Calabuig Biosca quin és el motiu del canvi, contestant-li el Sr. Alcalde que ha sigut decissió
dels pares i de la mestra.

Vista la Ordre d’11 de juny de 1998, de la conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la que s’estableixen
els criteris generals pels quals s’ha de regir  el calendari  escolar per a tots els centres docents de la Comunitat
Valenciana, que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primaria, Educació Secundària Obligatòria,
Formació  Professional,  Batxillerat,  Ensenyaments  Artístics  i  Ensenyaments  d’Idiomes,  publicada  al  DOGV núm.
3267, de 18/06/1998.

Vistos  els  articles  seté,  apartat  1,  i  vuité  de  l’esmentada  ordre,  relatius  a  la  jornada  diaria  per  al
desplegament del currículum, en els ensenyaments, entre d’altres, d’Educació Infantil, i a la possibilitat de sol·licitar la
modificació de la jornada laboral establida en la citada ordre.

Atenent  que  és  convenient  modificar  la  jornada  laboral  de  l’Escola  Infantil  Municipal  “Els  Xiquets”  de
Fontanars dels Alforins, en el sentit de desplegar durant el matí una jornada continuada en horari de 9 a 14 hores,
donat  que així  ho manifesten els pares dels xiquets allí  matriculats,  per considerar  que és la jornada que més
s’adapta a la necessitat de conciliació de la vida laboral i familiar.

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: Sol·licitar,  a la Direcció General  de Centres Docents de la Conselleria d’Educació,  Investigació,
Cultura i Esport, la modificació de la jornada escolar de l’Escola Infantil Municipal “Els Xiquets” de Fontanars dels
Alforins, perquè l’alumnat puga desplegar, durant el matí, una jornada continuada en horari de 9 a 14 hores.
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Segon: Facultar a l'Alcaldia–Presidència d'este Ajuntament, tan àmpliament com en Dret procedisca, per a
l'execució del present acord, així com per a la firma de quants documents foren necessaris.

Tercer:  Remetre certificat del present acord a a la Direcció General de Centres Docents de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per al seu coneixement i efectes.

6.- ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU, TITULAR I SUBSTITUT, DE FONTANARS DELS ALFORINS

Pren la paraula el Sr. Alcalde per indicar que tocava renovar els càrrecs de jutge de pau titular i substitut,
que es va fer  pública la convocatòria  perquè tots els interessats presentaren la instància i  el  curriculum. S’han
presentat cinc opcions noves i l’actual Jutge de Pau i, donat que l’actual Jutge es desenvolupa bé en la seua tasca,
no creuen necessari canviar-lo. Respecte al suplent, van quedar pendents pel cas d’una persona que es germana de
la secretaria  del  jutjat  i,  consultat  amb la secretària  no hi  ha cap problema,  i  que lo millor  seria  que entre tots
decidiren si es continua amb la mateixa suplent o es canvia, comentant el Sr. Ribera Lladosa que ells recolzaran la
proposta que se’ls presente. Es decidix que tampoc es canvie la Jutgessa de Pau substituta.

Donat compte de l'escrit del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secretaria de Govern,
amb registre d'entrada núm. 1083, de 19/06/2015, pel que es comunica que estant pròxim el cessament del Jutge de
Pau Titular i Substitut, s'oficia a l'Ajuntament perquè pel Ple del mateix es procedisca a l'elecció de qui reunint les
condicions legals, siga nomenat per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia per a exercir l'expressat
càrrec, per un període de quatre anys.

Considerant el que disposen els articles 101.1 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i
articles 4 i 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.

Vist que es va remetre al Jutjat de Pau de Fontanars dels Alforins, al Jutjat degà d'Ontinyent, i al Butlletí
Oficial de la província de València,  l'edicte de l'Alcaldia d'este Ajuntament,  pel que s'obri període de presentació
d'instàncies per a cobrir els càrrecs de Jutge de Pau, titular i substitut, en el municipi de Fontanars dels Alforins, sent
exposat el mateix en el tauler municipal.

Atés que en el Butlletí Oficial de la província de València, de data 18-VIII-2015, es va publicar l'edicte del Sr.
Alcalde de l'Ajuntament  de Fontanars  dels  Alforins,  pel  que s'obria  un termini  de quinze dies hàbils  perquè les
persones que estigueren interessades i reuniren les condicions legals, sol·licitaren ser nomenades Jutge de Pau,
titular i substitut (article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau), per escrit dirigit a l'Alcaldia,
segons acredita el certificat de Secretaria.

Els candidats a la plaça, per orde de presentació de les sol·licituds, són els següents:

  Sra. Mª Ángeles Vidal Más, amb registre d'entrada núm. 1499, de 19/08/2015.

 D. Ismael Francés Llin, amb registre d'entrada núm. 1501, de 20/08/2015.

 D. Vicente Úbeda Francés, amb registre d'entrada núm. 1514, de 24/08/2015.

 D. David Insa Calatayud, amb registre d'entrada núm. 1547, de 03/09/2015.

 D. Vicente Juan Vidal Más, amb registre d'entrada núm. 1548, de 03/09/2015.

 Sra. Isabel Sanchis Calabuig, amb registre d'entrada núm. 1567, de 07/09/2015.

Els  candidats  declaren  en  els  seus  escrits  que  no  concorre  en  ells  causa  alguna  d'incapacitat  i
d'incompatibilitat.

Per l'Alcaldia-Presidència es formula la proposta següent:

El Sr. Ismael Francés Llin, com a Jutge de Pau Titular, i la Sra. Mª Ángeles Vidal Más, com a Jutge de Pau
Substitut.
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Sotmesa a votació la  referida proposta,  resulta aprovada per  la  unanimitat  dels set Regidors  presents,
quatre del Grup Compromís per Fontanars dels Alforins i tres del Grup del Partit Popular que, tant de fet com de dret,
conformen el nombre legal de la corporació.

D'acord amb els articles 22.2 p) i article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, [normativa autonòmica que corresponga en esta matèria], article 101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1
de juliol, del Poder Judicial, article 4 i article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de P.G.B, 

ACORDA

PRIMER. Nomenar al Sr. Ismael Francés Llin, amb DNI núm. 73.918.589-Q, domiciliat en C/ cinc d’Agost, nº
9 de Fontanars dels Alforins, qui disposa del títol d’estudis primaris, de professió jubilat, com a Jutge de Pau titular i a
la Sra. Mª Ángeles Vidal Más, amb DNI núm. 52.716.976-X, domiciliada en Carrer Espanya, nº 8 de Fontanars dels
Alforins, qui disposa de la titulació de graduat escolar, de professió mestressa de casa, com a Jutge de Pau substitut.

SEGON. Traslladar  el  present  acord  al  Jutge  Degà de Primera  Instància  i  Instrucció  del  Partit  Judicial
d'Ontinyent, que ho elevarà a la Sala de Govern (article 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder
Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau).

7.- CREACIÓ I APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL 

Sobre este punt de l'orde del dia, explica el Sr. Alcalde que es tracta de reactivar el Consell Agrari, posar-lo
en funcionament, a fi que hi haja millor comunicació i més directa amb els representants dels agricultors a l'hora de
tractar temes puntuals que els afecten. 

Vist que mitjançant un acord adoptat pel Ple de la corporació, en sessió ordinària de 29/03/1996, es va
acordar la constitució en este municipi del Consell Agrari Municipal i l'aprovació del seu Reglament, d'acord amb el
que establix la Llei 5/1995, de 20 de març, de la Generalitat Valenciana, de Consells Agraris municipals.

Vist l’article 5 del Reglament, sobre vigencia indefinida del Consell Agrari Municipal.

Considerant que cal modificar l’article 3 del Reglament del Consell Agrari Municipal, relatiu a la composició
del Consell Agrari Municipal.

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 modificació de l’article 3 del Reglament del Consell Agrari Municipal, quedant integrat per
les persones que a continuació es detalla:

 President: D. Alcalde Llin, Alcalde.

 Sra. Doménech Fita Fita, Regidora d'Agricultura, Grup Compromís per Fontanars dels Alforins.

 D. Ribera Lladosa  Lladosa, Grup Partit Popular.

 Unió de Llauradors i Ramaders:

 D. Daniel Calatayud Ribera

 D. Fermín Pastor Esteve

 Associació Valenciana d’Agricultors:

 D. Alfredo Micó Francés

 D. Juan Ramón Martínez Micó

Segon:  Remetre  certificat  d'este  acord  a  la  Conselleria d'Agricultura,  Medi  Ambient,  Canvi  Climàtic  i
Desenvolupament Rurald'Agricultura, i a les organitzacions professionals i sindicals d'agricultors amb representació
en el Consell Agrari d'esta localitat.
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8.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL, EXERCICI 2014

Comenta el Sr. Alcalde que en la comissió especial de comptes es va donar el vistiplau al compte general
2014.

El  Sr.  Calabuig  Biosca  diu  que  en  el  seu  moment  va  votar  a  favor  perquè  en  el  tema dels  comptes
l'Ajuntament està molt vigilat tant per l'Estat com per la Generalitat, que l’Ajuntament és solvent, i, encara que té
préstecs, l'interés és molt baix, sent favorable la situació econòmica.

Vista el Compte general de l'exercici 2014, junt amb tota la documentació annexa a la mateixa, segons la
legislació vigent.

Vist  el  dictamen  favorable  del  Compte  general  corresponent  a  l'exercici  2014,  emés  per  la  Comissió
Informativa Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 6 d'agost del 2015.

Vist que en data 17-VIII-2015 es va publicar en el Butlletí Oficial de la província de València, procedint-se a
l'exposició pública del Compte general del pressupost municipal, corresponent a l'exercici 2014, per espai de quinze
dies  i  huit  més  perquè  els  interessats  examinaren  i  presentaren,  si  és  el  cas,  reclamacions,  inconvenients  o
observacions que estimen oportunes. 

Vist  que  no  s'han  presentat  reclamacions,  inconvenients  o  observacions  durant  el  termini  d'exposició
pública.

Considerant el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,

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

ACORDA:

Primer: Aprovar el Compte general corresponent a l'exercici de 2014.

Segon: Rendir, a la Sindicatura de Comptes, el dit compte degudament aprovat. 

9.- APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 2015-2016

Explica el Sr. Alcalde que, a causa de l'adquisició del Quarter de la Guàrdia Civil i de la finalització de les
obres del Passeig de l'Ombria, s'ha elaborat el Pla Econòmic Financer on figura el compromís de no gastar més del
que es puga fer i que es porta al ple per a la seua aprovació.

El Sr. Ribera Lladosa explica que les dos actuacions s’han fet, més que res, per obligació, i explica els
motius, en el cas del poste del passeig perque estaven set anys esperant els permisos i quan venien els permisos no
es disposava de diners i quan van tornar a vindre els permisos no estava l’obra en el pressupost; en el cas del
Quarter va ser una expropiació forzosa, perquè quan va acabar el servici del quarter s’haurien d’haver canviat les
normes subsidiaries i no es van canviar, i no es podia vendre al ser dotacional, i l’únic que se’l podia quedar era
l’Ajuntament i és un esforç que s’ha fet, afegint el Sr. Calabuig Biosca que la compra era viable dins del pressupost
de l’Ajuntament. Continua el Sr. Ribera Lladosa que no era una quantitat excessiva.

Comenta el Sr. Alcalde que hi ha circunstàncies que fan canviar el guió inicial i que ara el que hi ha que fer
és pensar el que es pot fer ahí, indicant, el Sr. Calabuig Biosca que l’important era tenir-lo per al poble. 

Vist que amb motiu de l'aprovació de la Liquidació del Pressupost General de la corporació per a l'exercici
2014 s'ha posat de manifest que este Ajuntament incomplix la Regla del Gasto. 

Vist  que,  segons  el  que  establix  l'article  21  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat
Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera:  “En cas d'incompliment  de l'objectiu  d'estabilitat,  de l'objectiu  de deute
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públic o de la regla del gasto, l'administració incomplidora formularà un Pla Econòmic Financer que permeta en un
any el compliment dels objectius o de la regla de gasto, amb el contingut i l'abast previstos en este article.“

Vist que el Pla Econòmic hi ha de contindre com a mínim la informació següent:

a)  Les causes de l'incompliment de la regla de gasto.  

b)  Les previsions tendencials d'ingressos i gastos, davall  el supòsit que no es produïxen canvis en les
polítiques fiscals i de gastos.  

c)  La descripció, quantificació i el calendari d'aplicació de les mesures incloses en el pla, assenyalant les
partides pressupostàries o registres extrapressupostaris que es comptabilitzaran.  

d)   Les previsions de les variables econòmiques i  pressupostàries  de les que part  el  pla,  així  com els
supòsits sobre els quals es basen estes previsions, d'acord amb el que preveu l'informe a què es fa
referència en l'apartat 5 de l'article 15.  

e) Una anàlisi de sensibilitat considerant escenaris econòmics alternatius.  

I l'article 116. Bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en el seu apartat
segon, disposa que addicionalment al que preveu l'article 21 de la LOEPSF, el mencionat pla inclourà
almenys les mesures següents: 

a)  Supressió de les competències que exercisca l'entitat Local que siguen diferents de les pròpies i
de les exercides per delegació.  

b)  Gestió integrada o coordinada dels servicis obligatoris que presta l'entitat Local per a reduir els
seus costos.  

c)  Increment d'ingressos per a finançar els servicis obligatoris que presta l'entitat Local.  

d)  Racionalització organitzativa.  

e) Supressió d'entitats d'àmbit territorial inferior al municipi que, en l'exercici pressupostari immediat
anterior, incomplisquen amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària o amb l'objectiu de deute públic
o que el període mitjà de pagament a proveïdors supere en més de trenta dies el termini màxim
previst en la normativa de morositat.  

f)  Una proposta de fusió amb un municipi limítrof de la mateixa província.   

Vist  el Pla Econòmic Financer 2015-2016 elaborat per este Ajuntament,  en el que es detalla la situació
actual, les causes de l'incompliment de la regla del gasto i les mesures a adoptar per a corregir la situació. 

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 el Pla Econòmic Financer 2015-2016 elaborat per l'Ajuntament de Fontanars dels Alforins
per al compliment de la regla del gasto.

Segon: Remetre les dades telemàticament al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Tercer: Remetre el Pla Econòmic Financer 2015-2016 i certificat del present acord a la Direcció General de
Pressupostos de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

10.-  DACIÓ  DE  COMPTE  DEL  DECRET  D'ALCALDIA  núm.  081/2015  SOBRE  APROVACIÓ  DE
L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2015.

14



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)

Explica el Sr. Alcalde que esta modificació es deu a una generació de crèdits per la subvenció concedida per
part de la Diputació, per a la reparació de camins rurals dins del Pla d'Actuacions Programades 2014-2015.

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  081/2015

Visto el  expediente  tramitado para la aprobación  de la  modificación  de créditos número  2/2015 en la
modalidad de generación de créditos,  por la subvención del Plan de  Actuaciones Programadas para el bienio 2014-
2015 (PAP), número 142, denominada “Reparación de Caminos rurales”

Visto el informe de secretaria-intervención.

En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las bases de ejecución del vigente Presupuesto en
relación con el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 43  a 46 del Real Decreto 500/1990,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos número 2/2015 del Presupuesto vigente en la
modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Partida N.º Descripción Euros

Económica 761 Transferencias de Capital 

Cap. Art. Concepto De Diputaciones, Consejos o Cabildos 70.000,0
0

TOTAL INGRESOS 70.000,0
0

Altas en Partida de Gastos

Partida Número Descripción Euros

Área
Económica

Cap. Art. Concepto

454 619 Actuaciones  de  carácter  económico.
Infraestructuras.  Caminos  vecinales.
Inversiones de reposición de infraestructuras y
bienes  destinados  al  uso  general.  Otras
inversiones de reposición de infraestructuras y
bienes destinados al uso general. 

70.000,00

TOTAL GASTOS 70.000,00

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria
que este  celebre,  de  conformidad  con lo  establecido  en  el  artículo  42  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de
noviembre.”

11.-  DACIÓ  DE  COMPTE  DEL  DECRET  D'ALCALDIA  núm.  141/2015  SOBRE  APROVACIÓ  DE
L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3/2015.

Indica Sr. Alcalde que esta modificació es deu a una generació de crèdits pel compromís de la Diputació de
València per a la “Recol·locació del cablejat en el passeig de Cases de Vidal”.
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 “RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  0141/2015

Visto el  expediente  tramitado para la aprobación  de la  modificación  de créditos número  3/2015 en la
modalidad de generación de créditos por el compromiso de la Diputación de Valencia, para la “Recolocación del
cableado en el “Passeig de Cases de Vidal”, por importe de ocho mil euros (8.000,00€).

Visto el informe de Secretaria-Intervención.

En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las bases de ejecución del vigente Presupuesto en
relación con el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 43  a 46 del Real Decreto 500/1990,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos número 3/2015 del Presupuesto vigente en la
modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Partida N.º Descripción Euros
Económica 761 Transferencias de Capital 

Cap. Art. Concepto De Diputaciones, Consejos o Cabildos 8.000,00

TOTAL INGRESOS 8.000,00

Altas en Partida de Gastos

Partida Número Descripción Euros

Área Económica

Cap. Art. Concepto

1531 619 Acceso  a  los  núcleos  de  población.  Inversiones  Reales.
Inversiones  de  reposición  de  infraestructuras  y  bienes
destinados al uso general. Otras inversiones de reposición de
infraestructuras y bienes destinados al uso general.

8.000,00

TOTAL GASTOS 8.000,00

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria
que este  celebre,  de  conformidad  con lo  establecido  en  el  artículo  42  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de
noviembre.”

12.-  DACIÓ  DE  COMPTE  DEL  DECRET  D'ALCALDIA  núm.  172/2015  SOBRE  APROVACIÓ  DE
L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4/2015.

El Sr. Alcalde indica que la modificació de crèdits 4/2015, es referix al refinançament del préstec formalitzat
amb Cajamar i el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors i la seua substitució amb el formalitzat amb
el BBVA Argentaria.

“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA  0172/2015

Vist l'expedient tramitat  per a l'aprovació de la modificació de crèdits número 4/2015 en la modalitat de
generació de crèdits per la refinançament del préstec formalitzat amb Cajamar i el Fons per al  Finançament dels
Pagaments a Proveïdors i la seua substitució amb el formalitzat amb el  Banc Bilbao Biscaia Argentaria per ser més
favorable econòmicament
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Vist l'informe de secretària-intervenció.

En l'exercici de les atribucions que em conferixen les bases d'execució del vigent Pressupost en relació amb
l'article 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 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 4/2015 del Pressupost vigent en la modalitat
de generació de crèdit, d'acord al detall següent:

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

Partida Núm
.

Descripció Euros

Econòmica 913 Passius Financers 

Cap. Art. Concepte Préstecs rebuts a llarg termini de ens de fora del sector públic. 520.675,35

TOTAL INGRESSOS 520.675,35

Altes en Partida de Gastos

Partida Número Descripció Euros

Àrea Econòmica

Cap. Art. Concepte

011 913 Deute Públic. Passius Financers. Amortització de préstecs a llarg
termini de ens de fora del sector  públic. 

520.675,35

TOTAL GASTOS 520.675,35

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.”

13.-  DACIÓ  DE  COMPTE  DEL  DECRET  D'ALCALDIA  núm.  176/2015  SOBRE  APROVACIÓ  DE
L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5/2015.

 Sr. Alcalde: Esta modificació es deu a una generació de crèdits per la subvenció concedida per part de la
Diputació, per a la conservació i restauració de la imatge i aureola del Sagrat Cor de Jesús, dins de les
ajudes  de  Restauració  del  Patrimoni  Moble  de  la  provincia  de  València. Algú  vol  fer  algun  comentari
respecte d'això?

 Sr. Ribera Lladosa: Tots els anys la Diputació crea estos plans i enguany es va creure oportú restaurar eixa
imatge que estava prou deteriorada, i segons tinc entès al mes que ve ja estarà finalitzada.

 Sr. Alcalde: Si ho tens entès, és perquè saps qui està fent els treballs?

 Sr. Ribera Lladosa: Sí, perquè ho vam contractar nosaltres.

 Sr. Alcalde: A qui se'l va contractar?

 Sr. Ribera Lladosa: A un tal A.D.B.

 Sr. Alcalde: No sé si preguntar sobre aquest expedient en qüestió o si fer-ho en privat. Este assumpte, el
vaig veure que en un ple, s'havia aprovat l'ajuda de 14.000 € i, de broma, vaig comentar a una persona que
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ens havien donat 14.000 € i a ells res. Com que en el punt quart de l'orde del dia hi ha hagut un poca
discussió, em fa por dir-vos que va vindre una persona amb documents de whatsapp i els vaig rebre al
febrer. Ho vaig comunicar al meu equip  i acordem no dir res a ningú, perquè no sabíem si era veritat o
mentida i, de fet, no hem dit res a ningú. L'única cosa que sé, és que a una persona se li va dir que fera la
restauració de la imatge del Sagrat Cor de Jesús, que se li va portar la imatge a sa casa i se li va dir que
tenia 3.000 € per a fer  eixa feina,  i  quan va eixir  en premsa que hi  havia 14.000 € de subvenció,  va
començar a preguntar i li van indicar que no diguera res, que fera un informe tècnic perquè s'aprovara i que
ella faria la restauració de la figura, i ho va presentar, sense exigir un registre d'entrada, i dos o tres dies
després van anar a per la figura a sa casa,  i ja no sap res més, encara que va presentar una memòria
tècnica en l'Ajuntament, que va fer una primera oferta per davall de l'import de la subvenció aprovada i més
tard se li va dir que havia d'ajustar-la a l'import de la subvenció concedida, va refer la memòria, la va enviar
i, no per part de l'Ajuntament, sinó per terceres persones, va rebre amenaces físiques i verbals a la porta de
sa casa per que tornara la imatge, i va contactar amb el Sr. Alcalde.

 Em trobe amb açò i tinc l'obligació d'aclarir-ho. Es va sol·licitar una subvenció per a restaurar la imatge, que
estava molt deteriorada, i, segons tinc entès, eixa persona subcontracta la feina a altra persona; diu que té
3.000 € i diu que amb eixe import no té suficient i l'altra persona li diu que intentarà traure 1.000 € més per a
arreglar les cadires del saló de plens. El marit d'eixa persona i una altra van a casa de la persona que té la
imatge per a restaurar amb amenaces a per ella, i  esta diu que de la figura no ix d'allí.  Contacta amb
vosaltres i li dieu que faça una memòria, la fa, l'entrega, sense registre d'entrada, i als pocs dies va el Sr.
Ribera i s’emporta la figura, i hi ha una tercera persona, A.D.B., que fa els treballs. Si en la documentació
que tinc diu que eixa persona disposa de 3.000 € per a fer la feina i la subvenció són 14.000 €, queden
11.000 € que pel camí algú havia decidit que no anaven destinats a eixa feina, i no estic dient res, crec que
qui més explicacions ha de donar és l'altra persona.

 Sr. Ribera Lladosa: Desconeixes algunes coses. L'Ajuntament ha rebut diverses subvencions destinades a
patrimoni, la primera cosa que va fer P.G.B va ser la restauració de la trilladora i després les màquines de
cine. Al rebre esta subvenció se li va dir a ella, va fer el pressupost i la memòria i pel que s'ha vist ella
subcontracta les feines o no. Quan va restaurar la trilladora amb una sòcia i amb més persones, va quedar
bé, igual que va passar amb les màquines de cine. El problema ve quan diu que en sa casa no podia tindre
la imatge i que l'havia de portar a casa d'una altra xica, perquè jo no sabia el que tu has contat, que la xica
havia de fer els treballs per 3.000 € i si no m'ho diu, tal vegada haguera fet les feines i no ho haguera sabut
ningú. Jo no sé quantes persones treballen en eixa empresa i quan vaig veure el problema entre les dos,
vaig decidir  que no ho realitzada cap d'elles,  per això vaig buscar a una altra empresa perquè fera els
treballs. El muntatge que tenen entre ells és aliè a l'Ajuntament, i hi havia tant d'emprenyament entre elles,
que al voler fer la feina les dos i vindre amb tantes mentides, la millor solució era buscar altra empresa. 

 Això és el que ha passat i en estos quatre anys et vindran molts casos semblants, però quan l’Ajuntament és
aliè, no sé, nosaltres vam fer el que vam considerar més oportú, i també a l’assabentar-se de que hi havia
moltes persones que treballaven millor, ho vam tindre més clar.

 Sr. Alcalde: La xica es va entrevistar amb tu –dirigint-se a Vicent-, et va comentar el que t’he dit i li vas dir
que fera una memòria, que la presentara abans del dilluns i es va tancar a casa el cap de setmana per fer-
la, la va presentar, ajustada a l’import que estava aprovat i, mentrestant, la xica tenia la imatge del Sagrat
Cor de Jesús en sa casa, perquè P.G.B era en teoria, qui es quedaria la feina i qui donava la feina a l’altra
xica i li va dir que per 3.000 €. Tu dius que en quatre anys poden passar situacions com estes, però si mi em
ve una persona i em diu que ha eixit en premsa publicat que hi ha 14.000 € de subvenció i m’han dit que he
de fer-la per 3.000 €, potser, com a Alcalde, diria, i amb els altres 11.000, què vol fer esta xica?. Perquè en
teoria, és P.G.B qui busca a A.F.P., jo, potser buscaria una tercera empresa, però abans intentaria esbrinar
què passa amb els 11.000 €, perquè amb diners públics, no sé... val que tu li dónes la feina a una tercera
persona, però a la segona persona, la que ve a dir-te que mires el que passa i tu li dius que faça la memòria
i si no passa res et quedes els treballs, això és el que m’ha dit que li vas dir.

 Sr.  Ribera  Lladosa:  En  eixa  situació  em vaig  trobar  moltes  mentides,  tant  d’una  com  de  l’altra,  però
moltíssimes.
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 Sr. Alcalde: Ací la que treballava era P.G.B, la que va fer els treballs de la trilladora i les màquines de cine,
perquè el  que tinc entès és que ella no els fa,  sinó que busca els treballs i  després els dóna a altres
persones, que alguns fan treballs de llicenciats i no tenen la carrera acabada, però eixe és un altre tema, i el
que vull dir és que ací hi ha uns whatsapp, correus i altres coses que em donen al febrer i no moc res, però
si entrem en l’Ajuntament...

 Sr. Ribera Lladosa:T’ho donen en febrer i jo hi ha coses que no les entenc.

 Sr. Alcalde: M’ho donen al febrer i esta carpeta l’he tingut a casa perquè no venia a compte.

 Sr. Ribera Lladosa: Mira Julio, si hem d’estar entretinguts esbrinant coses de fora de l’Ajuntament....

 Sr. Alcalde: Hi ha una subvenció de 14.000 € sol·licitada a la Diputació, segons la memòria tècnica de P.G.B
i hi ha una persona a qui li diuen: vosté ha de realitzar els treballs per 3.000 €, hi ha 11.000 € per ací,
pul·lulant, i hem de considerar que és alguna cosa....

 Sr. Ribera Lladosa: En la factura dels 14.000 € ha de constar el I’IVA,  el IRPF, els 3.000 € de les feines, i ja
no sé si el material ho compra una o l’altra.

 Sr. Alcalde: Ve una persona dient-te que se li ha encarregat la feina de restauració per 3.000 € i ha vist que
la subvenció és de 14.000 €, hi ha whatsapp dient que “no òbrigues la boca que es descobriran els nostres
tripijocs”, vull dir Vicent, ací hi ha paraules que...perquè estem parlant d’una subvenció de 14.000 € i a qui
se li encarrega la feina l’ha de fer per 3.000 €, on estan els 11.000 €? Què anava a fer-se amb eixos diners?

 Sr. Ribera Lladosa: Nosaltres li  haguérem pagat la factura a P.G.B i ella li  haguera pagat a l’altra xica,
nosaltres no tenim culpa de que passe això.

 Sr. Alcalde: I es queden amb 11.000 €...

 Sr. Ribera Lladosa: Jo no puc saber si li dóna 3.000 € o no, que una vegada contractem no podem saber qui
fa els treballs o al  preu què paga les hores, perquè si jo he d’estar indagant el  preu que figura en les
factures, no faré una altra cosa.

 Sr. Alcalde: Però Vicent, si et ve una persona que et diu això, tu no tens la responsabilitat de dir-li, i els altres
11.000 €?

 Sr. Ribera Lladosa:Ací pot haver moltes coses, que es treballe en negre o jo què sé, i jo no puc entrar ací
amb més coses, Julio, no sé ...

 Sr. Alcalde: Com a representants públics, quan tu contractes estem obligats a saber-ho tot.

 Sr. Ribera Lladosa: A veure, què val un quilo d’arena, ho saps?

 Sr. Alcalde: Si he de preguntar-ho, ho faré, i si quan jo veig una llicència d’obres em diu l’arquitecte tècnic
que això és irreal, li dic, anem a repassar-ho. Estem parlant d’una subvenció de 14.000 €, a la qual se li
dóna la feina a una persona que té la imatge en sa casa.

 Sr. Ribera Lladosa: Julio, saps massa que si hi ha una obra que es contracta, es subcontracta, es torna a
subcontractar i passa com en la del Port, que l’empresa va haver de desaparèixer d’allí i una altra empresa
va fer fallida per culpa d’això.  

 Sr. Alcalde: Tu has tornat a parlar amb A.F.P., des de que vas anar a sa casa per a emportar-te la imatge?

 Sr. Ribera Lladosa: Jo no.

 Sr. Alcalde: Ni li has demanat disculpes.

 Sr. Ribera Lladosa: Jo li vaig dir que ni feia ella els treballs ni els feia l’altra. Així li ho vaig dir.

 Sr. Alcalde: I per què li vas dir que fera la memòria?

 Sr. Ribera Lladosa:Anem a veure, jo no la vaig obligar a que la fera, la va fer perquè va voler.

 Sr. Alcalde: Li vas dir que la fera.
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 Sr. Ribera Lladosa: Ella va ser la que es va oferir, i una de les formes de fer la feina era fent la memòria i,
evidentment, jo tenia clar que cap de les dos anava a fer-la.

 Sr. Alcalde: Fa la memòria de 12.000 €, se li envia un correu dient que per 14.000 €.

 Sr. Ribera Lladosa:Tu també vas dir en la Casa de la Cultura que no posaries el pou en marxa i vas posar el
pou en marxa, i si ací hem d’estar pegant voltes a cada cosa que hem de fer, acabarem no sé com, jo crec
que estàs molt equivocat, perquè està bé que digues si açò s’ha fet o no, però que estiguem discutint coses
de fora de l’Ajuntament.... ací? Estem parlant d’un projecte que està ací o del que siga, però no de terceres
persones o treballadors. 

 Jo no sé si té un ERO o el que siga, la meua obligació és que eixa feina es faça i el millor possible.

 Sr. Alcalde: Però si et vénen i et diuen que hi ha 11.000 € per ahí...

 Sr. Ribera Lladosa: Jo no sóc pintor ni res d’això, no sóc restaurador i  ho desconec, i  no sé, porte en
l’Ajuntament 25 anys, i estos comentaris que estem fent hui ací no els he vist en cap lloc, ni estant Pepe, ni
Tomàs,...

 Sr. Alcalde: Comentaris?

 Sr. Ribera Lladosa: Anem a veure, el que haja dit Pepe, Fernando,...  si hem d’estar ací discutint coses
d’eixes estem perdent el temps, el que hem de fer és veure què li fa  falta a l’Ajuntament, al poble que li fa
falta i les coses que cal fer. Si hem d’estar ací discutint les converses privades o sense privar, jo crec que
ací estem perdent el temps, t’ho dic sincerament.

 Sr. Alcalde: El que t’estic dient és que d’ací un mes hauré de firmar la justificació quan em presenten la
factura i pregunte, si tu dius que no he de saber el preu de l’arena, qui és el que diu que això costa 14.000
€? llavors, com sol·licitem els 14.000 €? Qui vos ho diu? Algú vos diria 14.000 € i supose que eixe algú
tindria coneixements i m’imagine qui és.

 Sr. Ribera Lladosa: No t’imagines qui és, digues-ho perquè jo no ho sé.

 Sr. Alcalde: Supose que seria P.G.B, és més, l’estudi és de P.G.B.

 Sr. Ribera Lladosa: Però l’altra persona amb qui s’ha contactat ha dit,  mira...t’ho explique amb paraules
textuals: aquesta imatge està molt deteriorada, cal posar molt d’èmfasi en això i anem a fer-ho tot el millor
possible i, a part d’això, anem arreglar-vos l’altar on està, perquè té molta humitat, i tot això funciona amb
els 14.000 €. A.D.B. ha dit, que el que interessa és fer el millor possible per al poble, inclús m’ha dit que li ha
hagut de posar tres vegades el bany i l’escupit per la humitat que té la figura i que va a perdre diners, però
dóna igual, ho farà igual i estarà tres mesos pendent d’ella perquè quede bé, en fi, jo no sé si estic a Mart o
en Plutó, perquè les conversacions, les converses personals de cadascú s’han de quedar allí, jo no tinc
perquè estar assabentat de les coses de cadascú de fora de l’Ajuntament, o estic molt fora del lloc.

 Sra. Beatriz Doménech: Vicent, és normal que vos preguntem per saber la situació quina és o, és que no
voleu que vos preguntem?

 Sr. Ribera Lladosa: No, si volem que pregunteu, però que tragueu conversacions privades,... que vols que et
diga. Si jo haguera de traure totes les converses que he escoltat des de que s’ha canviat l’Ajuntament fins
ara, no acabaríem mai, però ací veig jo que es ve a solucionar els problemes del poble i de l’Ajuntament, i
s’ha acabat de comentaris.

 Sr. Alcalde: Si jo et dic que hi ha una subvenció de 14.000 € i a la persona que havia de fer la feina se li va
dir que tenia 3.000 €, jo pregunte, algú ací va considerar que els 11.000 € anaven destinats a altra cosa? I
ho pregunte, perquè jo com Alcalde, hauré de firmar eixa subvenció i ja està.

 Sr. Calabuig Biosca: Una pregunta Julio, vosaltres heu mirat què val eixa feina? Ho heu consultat amb un
tècnic o alguna cosa?

 Sr. Alcalde: No, no hem pogut mirar-ho. Però la qüestió està, en què ací ve una persona i diu a l’Alcalde que
li han oferit la feina per 3.000 € i acaba de veure publicat en el Levante que l’ajuda és de 14.000 €.
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 Sr. Ribera Lladosa: Vaig a dir-te una altra cosa, que ella tampoc t’ha dit. Ella va dir que: “con esos 3.000 €
no pago ni el oro”; per tant eixa feina no es pot fer per 3.000 €. Cal dir-ho tot. Les feines ben fetes...

 Sr. Alcalde: Correcte, jo estic dient que eixa persona que se li va encarregar la feina per 3.000 i va vindre a
l’Ajuntament,  a comunicar que en premsa havia vist que eren 14.000 €. La dona va vindre a demanar
informació i se li va dir que fera la memòria i ja parlarien. Va fer la memòria de 12.000 €, se li diu que havia
de ser de 14.000 i mentrestant, l’home de P.G.B i un romanès van anar amb amenaces a la Font de la
Figuera a sa casa, a per això. Ho va comunicar i ella va vindre, i tu, al cap de dos o tres dies de A.F.P.
entregar la memòria, vas anar amb la furgoneta a per la imatge i A.F.P. et va dir: “llévatela por favor, que ya
me ha dado demasiados dolores de cabeza”, i ja esta. Què la feina val 30.000? Jo no estic dient si val o no
val, estic dient que ací ha hagut una sèrie de coses que potser....

 Sr. Ribera Lladosa: Què vols, que vaja a denunciar-ho?

 Sra. Beatriz Doménech: No, però tindrem que saber nosaltres la vostra versió.

 Sr. Ribera Lladosa: Anem a veure, jo crec que ell i vosaltres sabeu més que se jo, i una altra cosa és traure
ací els comentaris.

 Sr. Alcalde: Tu havies de dir això, tens alguna cosa més que afegir?

 Sr. Ribera Lladosa:Jo no.

 Sr. Alcalde: No et preocupa que s’oferira una feina primer....

 Sr. Ribera Lladosa: Si la podien pagar mal pagada, quantes feines hi ha que després no es cobren perquè
no es paguen, doncs moltes. Que t’ho torne a explicar, nosaltres hem de tindre clar que anem a fer coses
pel poble i  coses per a l’Ajuntament,  llavors, nosaltres mirem que eixa figura entra dins del marc de la
subvenció; ho consultem a una altra persona, tenim cinquanta mil problemes i al final es decideix que cap de
les dos ho fa.

 Sr. Alcalde: Correcte.

 Sr. Ribera Lladosa: Pense que estic despertant-me d’algun lloc, jo a estes coses no els done importància per
a traure ací els comentaris dels de fora, perquè si has d’estar en totes les coses així, jo crec que s’avançarà
poc, perquè hi ha moltes coses que fer i que veure, si estem mirant els comentari de terceres persones... 

 Sr. Alcalde: Este és el punt número 13, jo si hui no es tracta açò al Ple, no ho toque, perquè estem fent
coses per al poble, treballant i tal, entens el que vull dir-te? T’ho haguera dit un altre dia, però com toca
aquest tema dic, doncs vaig a preguntar...

 Sr. Ribera Lladosa: En qüestió de comentaris, a mi em ve alguna persona amb comentaris i faig el cas que
tinc que fer-li, i aquest migdia m’han vingut  a mi en quatre comentaris i no vaig a dir-los ací, perquè són
comentaris i s’ha acabat.

 Sr. Alcalde: T’he dit que açò em va arribar en el mes de febrer, tu has sentit alguna cosa des del mes de
febrer fins ara? Has sentit alguna cosa de la meua boca? Hui ho he tractat en el Ple, que és on s’han de
tractar les coses. He preguntat, tu has contestat i has donat la teua versió.

 Sr. Ribera Lladosa: Per la meua part, no hi ha res mes que dir.

 Sr. Calabuig Biosca: Jo crec que s’han de tractar tots els temes sense amagar res i és un tema que s’ha de
tractar, que és important saber si la feina que s’ha fet val 14.000 €, això es essencial, per ser diners públics.
El que no m’agrada, Julio,  ho torne a repetir,  és insinuar o prejutjar  coses; crec que no heu sigut molt
delicats: ensenyar whatsapp o no ensenyar-los, a mi m’ha dit esta que valia 3.000 €,... Crec que això no val
la pena, això no porta a res, ho torne a repetir, perquè no són proves, i si és alguna cosa totalment il·legal,
cal portar-ho on toca.

 Sr. Alcalde: I vosaltres i nosaltres de la maneta, si creiem que una persona s’ha aprofitat dels diners públics,
haurem de preguntar a esta persona que ho explique; però des de que ho tinc no vos he dit res, i hui m’he
trobat amb la sorpresa que es tracta aquest punt i dic, vaig a preguntar-ho.
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 Sr. Ribera Lladosa: No digues bovades, perquè si des de febrer ho saps, han passat molts mesos i el Ple el
vas firmar dimarts o dimecres.

 Sra. Beatriz Doménech: Pense que des de febrer que ho sabem no ho hem gastat en contra vostra per a
res, estem en un Ple i està en l’ordre del dia; açò on vols que ho preguntem? Estem parlant d’una cosa que
afecta a este Ajuntament, no t’hem dit com s’ha fet la plaça de bous de Xàtiva perquè no ens interessa,
volem saber la vostra versió, o hem de callar i anar avançant?

 Sr. Alcalde: Jo no estic comentant res, estic dient el que a mi m’han dit.

 Sr. Ribera Lladosa: A mi també m’han dit moltes coses.

 Sr. Alcalde: El que tu vullgues saber, m’ho preguntes i jo et contestaré, saps?

 Sr. Ribera Lladosa: Tenim un punt de vista molt diferent de veure les coses.

 Sr. Alcalde: Jo tinc molt clar que amb els diners públics no es juga; perquè nosaltres, els Alcaldes passem,
l’Ajuntament es queda i els diners no són nostres, sinó dels impostos de la gent i estem obligats....

 Sr. Ribera Lladosa: Et dic una cosa, quan es va fer la reforma de la Guarderia hi havia 60.000 € i al vindre
els  tècnics  de  la  Conselleria  van  dir:  açò  és  impossible  haver-ho  fet  amb  60.000  €.  Doncs  cada
circumstància porta les seues coses, aleshores, si la reforma l’haguera fer Conselleria, només amb informes
i estudis tècnics haguera gastat els 60.000 € sense fer cap obra.

 Sr. Alcalde: En el punt quatre, ja t’he dit que seria una circumstància en un moment donat, igual que el de la
Caserna no estava previst, i el que vos he preguntat és si teníeu alguna cosa que dir.

 Sr. Calabuig Biosca: Ací s’ha de donar explicacions al poble de tot. No crec just ni correcte prejutjar ni fer
insinuacions sense dades fefaents i correctes. Et pose l’exemple: aneu a fer ara el canvi o reforma dels
vestuaris del poliesportiu o piscina que val 50.000 €. A mi si em ve ara un constructor i em diu que ell et va
dir que ho faria en 10.000 € i ara li has donat a un altre i això no ho val, evidentment jo t’ho preguntaré; però
et donaré més valor a tu que als comentaris. En este cas, està bé que li pregunteu però no és correcte que
prejutgeu abans d’hora, no són correctes que si m’han amenaçat, si m’havia dit que eren 3.000 €...

 Sr. Alcalde: Rafa, el mateix que em va dir a mi dels 3.000 €, li ho va dir a Vicent; que no estic posant en
dubte que valga 14.000 €, que segur que heu valdrà més i que hi ha 11.000 € que no se sap per a què
anaven destinats.

 Sr. Ribera Lladosa: Julio, quan una cosa no és normal, jo no vaig a dir-te el que has de fer o no. Què vols
que ho denuncie?

 Sr. Alcalde: La meua obligació es preguntar i la vostra es preguntar i fiscalitzar.

 “RESOLUCIÓ D'ALCALDIA  0176/2015

Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits número  5/2015 del vigent pressupost
municipal, en la modalitat de generació de crèdits,  per a poder dur a terme la “Conservació i Restauració de la
Imatge i Aurèola del Crist del Sagrat Cor de Jesús”  de l'Església de Fontanars dels Alforins,  a l'empara de la
subvenció concedida per la Diputació de València dins de la convocatòria 2014-2015 d'ajudes econòmiques per a la
Restauració del Patrimoni Moble de la província de València.

Vist l'informe de secretària-intervenció.

En l'exercici de les atribucions que em conferixen les bases d'execució del vigent Pressupost en relació amb
l'article 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes
locals, i els articles 43  a 46 del Reial Decret 500/1990,

RESOLC
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PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 5/2015 del Pressupost vigent en la modalitat
de generació de crèdit, d'acord al detall següent:

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

Partida Núm
.

Descripció Euros

Econòmica

Cap. Art. Concepte

461 Transferències Corrents. D'entitats locals. 

De diputacions, Consells o capítols. 

14.000,00

TOTAL INGRESSOS 14.000,00

Altes en Partida de Gastos

Partida Número Descripció Euros

Àrea Econòmica

Cap. Art. Concepte

330 48 Producció  de  Béns  Públics  de  Caràcter  Preferent.  Cultura.
Administració  General  de  Cultura.  A Famílies  i  Institucions
sense Fins de Lucre. 

14.000,00

TOTAL GASTOS 14.000,00

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.

14.-  DACIÓ  DE  COMPTE  DEL  DECRET  D’ALCALDIA  Nº  222/2015  SOBRE  APROVACIÓ  DE
L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6/2015

El Sr. Alcalde comenta que este punt  es referix al programa Salari Jove, del Servici Valencià d’Ocupació i
Formació de la Generalitat Valenciana.

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 222/2015

Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdits número 6/2015 del vigent pressupost
municipal,  en  la  modalitat  de  generació  de  crèdits,  per  a  poder  dur  a  terme  l’execució  del  projecte  “Gestió
administrativa i financera en l’administració local”, per mitjà de la contractació d’una persona desocupada dins del
programa  d’ocupació  públic  Salari  Jove  2015  i  subvencionada  íntegrament  pel  Servici  Valencià  d’Ocupació  i
Formació de la Generalitat Valenciana.

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,
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RESOLC

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 6/2015 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

450.50  Transferències  corrents.  De  l’Administració  de  les
comunitats  autònomes.  Transferències  corrents  en
compliment  de  convenis  subscrits  amb  la  C.A.  en
matèria ocupació i desenvolupament local.

11.494,05

TOTAL INGRESSOS 11.494,05

Altes en Partides de Despeses

Àrea
Econòmica

Cap. Art. Concepte
Descripció Euros

920 143 Actuacions  de  caràcter  general.  Servicis  de
caràcter  general.  Administració  general.  Altre
personal.

8.737,40

920 160.00 Actuacions  de  caràcter  general.  Servicis  de
caràcter  general.  Administració  general.  Quotes
socials. Seguretat social.

2.756,65

TOTAL DESPESES 11.494,05

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.”

15.-  DACIÓ  DE  COMPTE  DEL  DECRET  D’ALCALDIA  Nº  235/2015  SOBRE  APROVACIÓ  DE
L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 7/2015

Sobre aquest punt, indica el Sr. Alcalde que està referit als programes de la Diputació per a festes populars,
promoció cultural i adquisició d’equipament per a centres culturals per a 2015.

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 235/2015

Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdits número 7/2015 amb la modalitat de
generació de crèdits, per les subvencions de la Diputació de València del Programa de Festes Populars, de Promoció
Cultural i d’Equipaments Culturals.

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 7/2015 del Pressupost vigent en la modalitat
de generació de crèdit, d’acord al següent detall:
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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 461 Transferències corrents 

Cap. Art. Concepte De Diputacions, Consells o Cabilds 7.199,00

TOTAL INGRESSOS 7.199,00

Altes en Partides de Despeses

Àrea
Econòmica

Cap. Art. Concepte
Descripció Euros

333 221.99 Producció  de  béns  públics  de  caràcter  preferent.
Equipaments culturals i museus.

Subministraments. Altres subministraments

850,00

3380 227.99 Producció de béns públics de caràcter preferent. Festes
populars i festejos. Treballs realitzats per altres empreses
i professionals.

6.349,00

TOTAL DESPESES 7.199,00

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.”

16.-  DACIÓ  DE  COMPTE  DEL  DECRET  D’ALCALDIA  Nº  236/2015  SOBRE  APROVACIÓ  DE
L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 8/2015

En aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde indica que la modificació de crèdits es deu a les subvencions
per a la inversió en parcs i jardins i per al pla d’adquisició de mobiliari urbà 2015 de la Diputació de València.

“RESOLUCIÓ D’ ALCALDIA 236/2015

Vist  l’expedient  tramitat  per  a  l’aprovació  de  la  modificació  de  crèdits  n.º  8/2015  en  la  modalidat  de
generació de crèdits per sendes subvencions de la Diputació de València per a l’inversió en parcs i jardins i per a
l’adquisició de mobiliari urbà, incloses dintre del plan d’inversió en parcs i jardins 2015 (obra 125/PIPJ2015)  i del pla
d’adquisió de mobiliari urbà 2015 (obra 128/PAMU 2015) respectivament, 

Vist l’informe de Secretaria-Intervenció

En exercici de les atribucions que em confereixen les bases d’execució del vigent pressupost municipal en
relació amb l’article 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Tex Refòs de la Llei
d’Hisendes Local, i els articles 43 a 46 del Reial Decret 500/1990,

RESOLC

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits n.º 8/2015 de l’actual pressupost,  en la modalidat de
generació de crèdit, d’acord al següent detall:

Altes en Partides d’ Ingressos/Artícle 43.1.a), b) i c) del Reial Decret 500/1990
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Partida N.º Descripció Euros

Econòmica 761 Transferències de Capital 

Cap. Art. Concepte De Diputacions, Consellss o Cabilds 18.000,00

TOTAL INGRESSOS 18.000,00

Altes en Partides de Gastos

SEGON. Dar compte al ple de la corporació, d’aquesta resolució en la primera sessió ordinària que celebre,
de conformitat al que estableix l’article 42 del Reial Decret  2568/1986, de 28 de novembre.”

17.-  DACIÓ  DE  COMPTE  DEL  DECRET  D’  ALCALDIA  Nº  264/2015  SOBRE  APROVACIÓ  DE
L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 9/2015

El Sr. Alcalde informa que esta modificació de crèdits està referida als programes esportius municipals, al pla
d’ajardinament i a la campanya de prevenció i foment de la salut.

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 264/2015

Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdits número 9/2015 amb la modalitat de
generació de crèdits, per les subvencions de la Diputació de València concedides  per als  programes esportius
municipals, ajardinament  i prevenció i foment de la salut 2015. 

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 9/2015 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 461 Transferències corrents 5.185,20

Cap. Art. Concepte De Diputacions, Consells o Cabilds

Partida Número Descripció Euros

Àrea Econòmica

Cap. Art. Concepte

171 609 Medi ambient. Parcs i jardins. Inversió nova
en infraestructures   i  bens  destinats  a l’ús
general.  Altres  inversions  noves  en
infraestructures   i  bens  destinats  a  l’ús
general

18.000,00

TOTAL GASTOS 18.000,00
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TOTAL INGRESSOS 5.185,20

Altes en Partides de Despeses

Àrea

Econòmica

Cap. Art.
Concepte

Descripció Euros

171 221.99 Medi  ambient.  Parcs  i  jardins.   Subministraments.  Altres
subministraments

3.000,00

311 227.99 Sanitat. Protecció de la salubritat pública. Treballs realitzats per altres
empreses i professionals.

880,88

341 221.99 Esport. Promoció i foment de l’esport.

Subministraments. Altres subministraments
220,00

341 227.99 Esport.  Promoció  i  foment  de  l’esport.  Treballs  realitzats  per  altres
empreses i professionals.

1.084,32

TOTAL DESPESES 5.185,20

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 .

  18.-  DACIÓ  DE  COMPTE  DEL  DECRET  D’ALCALDIA  Nº  278/2015  SOBRE  APROVACIÓ  DE
L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 10/2015

Explica, el Sr. Alcalde, que esta modificació es per la Fira gastronòmica “El Món del Vi”, exercici 2015.

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 278/2015

Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdits número 10/2015 del vigent pressupost
municipal, en la modalitat de generació de crèdits, per a poder dur a terme l’esdeveniment de caràcter turístic “Fira
Gastronòmica el Món del Vi” en l’actual l’exercici 2015,

Vist l’informe d’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  10/2015  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

461 Transferències corrents 3.000,00

TOTAL INGRESSOS 3.000,00
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Altes en Partides de Despeses
Àrea Econòmica

Cap. Art. Concepte

Descripció Euros

3381 22799 Festes populars i  festejos. Gastos corrents
en  béns  i  servicis.  Treballs  realitzats  per
altres empreses i professions. Altres treballs
realitzats  per  altres  empreses  i
professionals."

3.000,00

TOTAL DESPESES 3.000,00

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.

19.- DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST 2T
2015

El Sr. Alcalde informa sobre del deute total pendent a 30 de juny i  del deute comercial  per obligacions
reconegudes pendents de pagament de la mateixa data, afegint que es tracta de xifres que canviaran en el pròxim
informe d'intervenció per haver-se pagat moltes coses

El Sr. Ribera Lladosa comenta que es tracta de l'evolució de l'Ajuntament, els ingressos i gastos haguts i
indica que, pel que es veu, Fontanars dels Alforins ha realitzat moltes coses a través de la  Diputació.

Resultant que, en compliment d'allò que s'ha regulat en l'article 7 del RD Llei 4/2012, es va emetre l'informe
de la Intervenció Municipal relatiu  al Pla d'Ajustos de l'Ajuntament de Fontanars dels Alforins, per a una duració de
10 anys.

Resultant que mitjançant un acord plenari de 29 de març del 2012, l'Ajuntament de Fontanars dels Alforins
va aprovar el Pla d'Ajust elaborat per l'Ajuntament,  de conformitat amb allò que s'ha regulat en l'article 7 del RD Llei
4/2012, i que és d'acord amb el model previst en l'Orde HAP/537/2012, de 9 de març, per la que s'aproven el model
de certificat individual, el model per a la seua sol·licitud i el model de Pla d'Ajust.

Resultant que el Ministeri d'Administracions Públiques, a través de la Secretaria General de Coordinació
Autonòmica i Local, amb data 30 d'abril del 2012 va emetre un informe favorable al Pla d'Ajust de l'Ajuntament de
Fontanars dels Alforins.

Considerant que l'article 10 del Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel que es crea el Fons per al
finançament dels pagaments a proveïdors ens diu que:

Amb  caràcter  general,  les  entitats  locals  que  concerten  les  operacions
d'endeutament previstes en este Reial Decret Llei, hauran de presentar anualment al
Ministeri  d'Hisenda  i  Administracions  Públiques  un  informe  de  l'interventor  sobre
l'execució dels plans d'ajust previstos en l'article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de
febrer.

En el cas de les entitats locals incloses en l'àmbit subjectiu definit en els articles 111 i
135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, s'haurà de presentar l'informe
anterior amb periodicitat trimestral.

De l'informe de l'interventor es donarà compte al Ple de la corporació Local.

28



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)

El dit informe, el contingut del qual es determinarà reglamentàriament, se sotmetrà a
requeriment  del  Ministeri  d'Hisenda  i  Administracions Públiques,  a la  valoració  pels òrgans
competents d'este,  que informaran del resultat de la dita valoració al Ministeri  d'Economia i
Competitivitat.

Així mateix, a fi de garantir el reembossament de les quantitats derivades de les operacions
d'endeutament  concertades,  les  entitats  locals  que  les  hagen  concertat  podran  ser  sotmeses  a
actuacions de control per part de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat. La Intervenció
General concretarà els controls a realitzar i el seu abast, en funció del risc que es derive del resultat de
la valoració dels informes de seguiment.

Per a l'execució de les dites actuacions de control, la Intervenció General podrà demanar la
col·laboració d'altres òrgans públics i d'empreses privades d'auditoria, que hauran d'ajustar-se a les
normes i instruccions que determine aquella.  El finançament necessari per a això es realitzarà
amb càrrec als recursos.

Considerant que  el desplegament reglamentari a què es referix l'avantdit article,  l'ha realitzat el
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de l'Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre,  que en
l'article 10 arreplega: 

1.  L'Administració  que  compte  amb  un  pla  d'ajust  acordat  amb  el  Ministeri  d'Hisenda  i
Administracions Públiques, durant la seua vigència, haurà de remetre al mencionat Ministeri
abans del dia quinze de cada mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i abans del dia quinze
del primer mes de cada trimestre en el cas de la corporació Local, informació sobre, almenys,
els punts següents:

a) Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l'entitat, total del
crèdit disponible i el crèdit disposat.

b) Deute comercial contreta classificada per la seua antiguitat i el seu venciment. Igualment,
s'inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per a facilitar el pagament
a proveïdors.

c) Operacions amb derivats.

d) Qualsevol altre passiu contingent.

e) Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d'execució o en les mesures del pla
d'ajust. (…)

3. Les corporacions locals hauran de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques abans del dia quinze de gener de cada any o abans del dia quinze del primer
mes de cada trimestre, si es tracta de corporacions locals incloses en l'àmbit subjectiu
dels  articles  111  i  135  del  text  refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  locals,
l'informe sobre l'execució del pla d'ajust, amb el contingut següent mínim:

a) Resum trimestral  de l'estat  d'execució  del  pressupost.  Si  es  tracta de corporacions
locals  incloses en l'àmbit  subjectiu  dels  articles  111  i  135  del  text  refós  de  la  Llei
Reguladora de les Hisendes locals també s'inclourà informació referida a la previsió de
liquidació de l'exercici, considerant l'execució trimestral acumulada.

b) Execució  de les mesures d'ingressos i  gastos previstes  en el  Pla i,  si  és el  cas,  de  les
mesures addicionals adoptades.

c) Comparació dels detalls informatius anteriors amb les previsions contingudes en el Pla per a
eixe any i explicació, si és el cas, de les desviacions.”
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Considerant que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, ha alliberat la plataforma de captura de
dades relatives al  “informe de seguiment del pla d'ajust aprovat  i una altra informació d'acord amb els apartats 4 i 6
de  la  disposició  addicional  primera   de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i
Sostenibilitat Financera”, plataforma que estarà disponible fins al 31 de juliol del 2015.

INFORME

Primer.  Que de conformitat amb allò que s'ha regulat en l'article 10 del Reial Decret Llei 7/2012, l'interventor
municipal ha d'emetre un informe de manera anual sobre l'execució del pla d'ajust. Del dit informe es donarà
compte al ple,  i del contingut del mateix es traslladarà al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques,  a
través de la plataforma telemàtica que habilita el propi Ministeri.

El  contingut  de  l'informe  i  els  terminis  de  remissió  de  la  informació  del  mateix,  s'han  regulat  en  l'Orde
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre 

Segon. L'informe de seguiment del Pla d'Ajust, de conformitat amb allò que s'ha regulat en  l'article 10 de
l'Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre,  ha de contindre informació sobre els punts següents:

Avals  públics  rebuts  i  operacions  o  línies  de  crèdit  contractades  identificant  l'entitat,  total  del  crèdit
disponible i el crèdit disposat.

Deute comercial  contreta classificada per la seua antiguitat  i  el  seu venciment.  Igualment,  s'inclourà
informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per a facilitar el pagament a proveïdors.

Operacions amb derivats.

Qualsevol altre passiu contingent.

Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d'execució o en les mesures del pla d'ajust.

 El contingut de la informació que cal bolcar en la plataforma del MINHAP, posseïx el següent  índex de
continguts:

1.- Informació d'Ingressos.

2.- Informació de gastos.

5.- Informació d'avals rebuts del sector públic.

6.- Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb entitats de crèdit
per a facilitar el pagament a proveïdors.

7.- Informació sobre el deute comercial.

8.-  Operacions amb derivats i un altre passiu contingent.

ADVERTÈNCIA: Les dades   del Pla d'Ajust es   van gravar en euros i no en milers  d'euros pel
que a l'introduir en este informe les dades en milers d'euros les desviacions   no ixen correctes en   la
plataforma.   Fins ara en els informes anteriors s'havien mantingut en euros perquè les desviacions fossen
correctes. 

Realitzada una consulta  al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, el dia 23 de gener del
2014, (per a realitzar l'informe anual 2013) sobre si es continuava introduint-los en euros o en milers d'euros
es va contestar que s'introduïren les dades en milers d'euros i s'explicara la situació en el PDF que s'adjunta.
Este informe s'ha realitzat en milers d'euros i obtenint les desviacions correctes.
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1.- Ajustes en materia de ingresos (2º 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%
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En matèria de pujades tributàries, no es pot quantificar  que en el segon trimestre s'haja experimentat increment respecte de l'exercici anterior. Açò podrà observar-se al
finalitzar l'exercici.

2.- Ajustos en gastos. (2 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 es determina en este segon trimestre cap estalvi respecte de l'exercici anterior. Es podrà quantificar si s'ha produït estalvi al finalitzar l'exercici.
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3.-  Informació d’avals rebuts del sector públic.

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 s'ha rebut cap aval del sector públic.

4.- Operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb entitats de crèdit per a facilitar el pagament a proveïdors.

S'ha procedit a actualitzar la CIR local.

 Cód. Operació: 2001-BCL-09542345142 
Entitat financera: BANCO DE CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.

 Data de formalització: 08-11-2001 
Deute pendent: 13.197,22

 Cód. Operació: 2004-BCL-09543641441
Entitat financera: BANCO DE CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.

 Data de formalització: 06/04/2004
   Deute pendent: 149.818,34

 Cód. Operació: 2004-BCL-09543693694 
Entitat financera: BANCO DE CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.

   Data de formalització: 13/05/2004 
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   Deute pendent: 54.609,75

 Cód. Operació: 2009-CAO-4521400095 
   Entitat financera: CAIXA D'ESTALVIS I M.P. D'ONTINYENT 
   Data de formalització: 24/07/2009
   Deute pendent: 19.644,11

 Cód. Operació: 30821145285722433124 
   Entitat financera: BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 
   Data de formalització: 23/05/2012
   Deute pendent: 502.721,03

Total deute pendent a 30 de juny del 2015: 739.990,45 €.

5.- Informe trimestral de seguiment de deute comercial.

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

TotalAño: 2015
Año 2014 Año 2013 Ejercicios

AnterioresObligaciones  reconocidas  pendientes
de pago clasificadas por antigüedad

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

Capítulo 2 0,03 24,01 0,00 0,00 0,00 2,90 0,99 27,93

Capítulo 6 0,00 220,29 0,00 0,00 0,00 0,00 9,13 229,42

Otra deuda comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,03 244,30 0,00 0,00 0,00 2,90 10,12 257,35

El deute comercial corresponent a les obligacions reconeguts pendents de pagament, procedents dels períodes que s'especifiquen, s'ha xifrat en 257.344,81 €.
L'increment del deute pendent s'ha produït, en gran manera en el capítol VI, per la finalització de les obres que estan subvencionades per la Diputació de València. Pel
que s'estima que es tracta d'una cosa puntual. 
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Quant a l'obligació de remetre els informes trimestrals sobre compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la que s'establixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions, després de la reforma realitzada per l'Orde HAP/2082/2014, esta
corporació Local no tenen obligació de subministrar informació de morositat en els tres primers trimestre de l'any al tindre una població inferior a 5.000 habitants. 

6.- Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent.

No hi ha cap operació amb derivats.

(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
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Als efectes oportuns, este és el meu informe que emet sense perjuí de qualsevol altre, millor fundat en dret.

Se li remet una còpia del present informe el senyor Alcalde de la corporació, perquè procedisca a donar-ne
compte en la primera sessió plenària que se celebre.

Les dades contingudes en el mateix hauran de ser bolcats en la plataforma telemàtica de captura de dades
habilitades a este efecte abans del 31 de juliol del 2015.

Serà necessari continuar amb les mesures contingudes en el Pla d'Ajust de l'Ajuntament de Fontanars dels
Alforins en el futur per a veure si es consolida el compliment dels objectius continguts en el mateix.

20.- DACIÓ DE COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST GENERAL 2016

Informa el Sr. Alcalde que este tema és, més que res burocràtic, i que esta informació es realitza segons la
normativa europea.

“DECRET D'ALCALDIA NÚM. 254/2015

  Vist  que  l'Orde  HAP/2105/2012,  d'1  d'octubre,  per  la  que  es  desenrotllen  les  obligacions  de
subministrament  d'informació  previstes  en  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i
Sostenibilitat  Financera,  establix  en l'article 15 l'obligació de remetre informació sobre la línies fonamentals  dels
Pressupostos  per  a l'exercici  següent,  arreplegues en l'article  27.2 de la  Llei  orgànica 2/2012,  contenint  tota la
informació necessària d'acord amb la normativa europea.

Resultant que la remissió, conforme establix l'article 5 de l'Orde HAP/2105/2012, ha d'efectuar-se
per  mitjans electrònics i  per  mitjà de firma electrònica a  través del  sistema habilitat  a  este efecte  pel
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Vist el formulari base per al compliment de l'esmentada obligació amb referència al període 2015-2016, que
a continuació es detalla:

FP.2.  Dades  de  previsió  econòmica  de  la  línies  fonamentals    dels  Pressupostos    (  model
simplificat  )

Estimació Drets/Obligacions reconegudes netes

Ingresos/Gastos

Año 2015

(en
euros)

tasa
variación

2015/2014

Año 2016

(en euros)

Supuestos

en los que

se basan las

proyeccione

s 

Ingresos
1.775.340

,77 -45,71 963.810,27

Corrientes
956.688,8

5 -5,85 900.725,27
*1

Capital
297.975,5

7 -78,83 63.085,00
*2

Financieros
520.676,3

5 -100 0,00
*3

Gastos
1.769.919

,04 -50,23 880.891,42

Corrientes
695.600,0

0 1,80 708.120,80
*4

Capital 392.225,0 -83,92 63.085,00 *5
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4

Financieros
682.094,0

0 -84,32 106.981,38
*6

Saldo operaciones no
financieras

166.839,3
8

192.604,47

Ajustes para el cálculo de
cap. o neces. Financ. SEC95

90.077,63 22.330,40
*7

Capacidad o necesidad de
financiación

256.917,0
1 214.934,87

Deuda viva a 31/12
651.828,5

9 -16,26 545.847,21

A corto plazo 0,00 0,00 0,00 *8

A largo plazo
651.828,5

9 -16,26 545.847,21
*9

Ratio Deuda viva/Ingresos
corrientes 0,68 -10,29 0,61

*1: La dada de 2016, reflectix una lleu baixada d'impostos, d'ací que disminuïsca la quantia dels ingressos
corrents.
*2: S'ha inclòs com a ingrés de capital la subvenció del Pla Provincial d'Obres i Servicis, que sol
concedir la Diputació de València tots els anys.

*3: Els ingressos de 2015 s'han produït per la substitució del préstec del Pla de Proveïdors. En 2016, no
es preveuen ingressos financers.

*4: Es basa en els gastos que es preveuen en els capítols I,II,III i IV.

*5: S'ha inclòs, en 2016, el gasto finançat amb la subvenció de la Diputació de València prevista en els
ingressos de capital.

*6: d'esta quantia 105.981,38 es corresponen amb l'amortització dels préstecs actuals i es disposen 1.000
€ per gastos financers que es puguen ocasionar. L'increment de la quantia, en 2015, se deu al fet que s'ha
produït la refinançament del préstec del Pla de Proveïdors.

*7: S'han calculat els ajustos que s'espera realitzar.

*8: No es contempla endeutament a curt termini.

*9: En esta previsió és partix dels préstecs formalitzats fins a la data.
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Pasivos
corrientes (1)

AÑO 2015

TASAS
VARIACI

ÓN
2016/20

15

AÑO 2016

No
incluidos

en
Presupue

sto

Incluidos

en
Presupue

sto

TOTA
L

No
incluidos

en
Presupu

esto

Incluidos

en
Presupu

esto

TOTA
L

Avales
concedidos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos
morosos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Garantías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Por sentencias o
expropiaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00
0,0

0
0,00 0,00 0,00 0,00

HE RESOLT

Primer.  Aprovar la línies fonamentals  dels pressupostos en què s'emmarcarà l'elaboració dels pressupost d'esta
entitat Local.

Segon. Ordenar la remissió per mitjà de firma electrònica, de les línies fonamentals dels Pressupostos, al Ministeri
d'Hisenda  i Administracions Públiques.

Tercer. Donar compte al Ple en la primera sessió que se celebre.”

21.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 185/2015 SOBRE ADHESIÓ A   L'ACORD MARC DE
COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL MINISTERI  D'HISENDA I  ADMINISTRACIONS  PÚBLIQUES  I  LA FEDERACIÓ
ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES (FEMP) PER A PROMOURE I FACILITAR EL DESPLEGAMENT DE
LA LLEI 19/2013, DE 9 DE DESEMBRE, DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON
GOVERN EN LES ENTITATS LOCALS.

Informa el Sr. Alcalde que s’ha aprovat una llei que ens obliga, com a Ajuntament,  a cumplir amb unes
obligacions de transparencia a través d’un portal de l’Administració General de l’Estat.

 Vist el Decret d'Alcaldia núm. 185/2015, de data 25/06/2015, que diu literalment el següent:

“DECRET DE l'ALCALDIA NÚM. 185/2015

PROPOSTA  D'ADHESIÓ  A  L'ACORD  MARC  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  MINISTERI  D'HISENDA  I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES (FEMP) PER A
PROMOURE  I  FACILITAR  EL  DESPLEGAMENT  DE  LA  LLEI  19/2013,  DE  9  DE  DESEMBRE,  DE
TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN EN LES ENTITATS LOCALS.

Vist  que,  el  Ministeri  d'Hisenda  i  Administracions  Públiques  i  la  Federació  Espanyola  de  Municipis  i
províncies, a fi de col·laborar amb les entitats locals per al Desplegament de La Llei 19/2013, DE 9 DE DESEMBRE,
DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN EN LES ENTITATS LOCALS en el
conjunt de les entitats que integren l'Administració Local espanyola han firmat, el passat 28 d'abril del 2015, un acord
marc de col·laboració que té com a objecte el desenrotllament de les actuacions precises per a complir amb les
obligacions  de  transparència,  que  els  imposa  la  Llei,  a  través  d'un  portal  de  transparència  anàleg  al  de
l'Administració General de l'Estat. 
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Vist que, en l'àmbit d'este acord, el Ministeri posa a disposició de les entitats locals que s'adherisquen al
mateix una plataforma basada en el Portal de Transparència de l'Administració de l'Estat, que permetrà a les entitats
locals  donar compliment a les obligacions d'informació previstos en la norma i, amb això, complir els requisits de
publicitat activa i els relatius a dret d'accés a la informació pública, sense cap cost per a l'entitat Local.

Vist que, d'acord amb allò que s'ha indicat en la Circular 46/2015 de la FEMP, perquè el Ministeri garantisca
l'adhesió de l'entitat Local, la mateixa hauria de formular-se abans de l'1 de juliol del 2015.

Vist que este Ajuntament celebrarà sessió extraordinària del Ple de la corporació hui dijous, per a definir
l'organització i funcionament de la corporació després de la celebració de les eleccions municipals, i que no està
previst celebrar Ple ordinari abans del dia 1 de juliol.

HE RESOLT:
Primer:  Manifestar  la voluntat d'adhesió,  de l'Ajuntament  de Fontanars dels Alforins,  a l'Acord Marc de

Col·laboració  entre  el  Ministeri  d'Hisenda  i  Administracions  Públiques  i  la  Federació  Espanyola  de  Municipis  i
províncies  (FEMP),  per  a  promoure  i  facilitar  el  Desplegament  de  La  Llei  19/2013,  de  9  de  desembre,  de
transparència, accés a la informació pública i bon govern en les entitats locals.

Segon: Sotmetre el present Decret a ratificació pel Ple de la Croporación en la pròxima sessió que celebre.”

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. 185/2015, de data 25/06/2015, sobre

d'adhesió, de l'Ajuntament de Fontanars dels Alforins, a l'Acord Marc de Col·laboració entre el Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques i la Federació Espanyola de Municipis i províncies (FEMP), per a promoure i facilitar el
Desplegament de La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en
les entitats locals.

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

22.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 253/2015 SOBRE ACCEPTACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  PATRONAT  PROVINCIAL  DE  TURISME  “VALÈNCIA,  TERRA  I  MAR”  I
L’AJUNTAMENT DE FONTANARS DELS ALFORINS 

En este punt, explica el Sr. Alcalde que es tracta de ratificar l’acceptació del Conveni de col·laboració per tal
de rebre la subvenció per a la Fira Gastronòmica “El Món del Ví “

 Vist el Decret d'Alcaldia núm. 253/2015, de data 03/09/2015, que diu literalment el següent:

“DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 253/2015

Vist  que  l'Ajuntament  de  Fontanars  dels  Alforins  realitza  l'esdeveniment  de  caràcter  turístic  “FIRA
GASTRONÒMICA EL MÖN DEL VI”, afavorint òptimament el desenrotllament i la promoció turística del municipi i de
la  seua  comarca,  comptant  amb  l'assistència  de  nombrosos  visitants  així  com  repercussió  en  els  mitjans  de
comunicació.

Vist que el Patronat Provincial de Turisme “València,  Terra i  Mar” té entre els seus fins la promoció del
turisme en general de la província de València, així com l'assistència tècnica i financera dels municipis de la citada
provincial.

Vist que l'Ajuntament de Fontanars dels Alforins, en data 13/05/2015 va sol·licitar la firma del Conveni de
Col·laboració amb el Patronat Provincial de Turisme VALÈNCIA, TERRA I MAR (DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA), per a
la col·laboració econòmica entre ambdós.

Vist  el  Conveni  de Col·laboració entre el  Patronat  Provincial  de Turisme “VALÈNCIA,  TERRA I MAR” i
l'Ajuntament de Fontanars dels Alforins, 

HE RESOLT:
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Primer:  Acceptar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME
“VALÈNCIA, TERRA I MAR” I L'AJUNTAMENT DE FONTANARS DELS ALFORINS.

Segon: Facultar a l'Alcaldia–Presidència d'este Ajuntament, tan àmpliament com en Dret procedisca, per a
l'execució del present acord, així com per a la firma del Conveni de col·laboració i quants altres documents foren
necessaris.

Tercer: Remetre una còpia de la present resolució, al Patronat Provincial de Turisme “València, Terra i Mar”,
per al seu coneixement i 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 dels Alforins i tres del Grup del
Partit Popular,       

ACORDA: 
Primer: Ratificar en tot el seu contingut el Decret d'Alcaldia núm. 253/2015, de data 03/09/2015, sobre

acceptació del Conveni de Col·laboració entre el Patronat Provincial de Turisme “València, Terra i Mar” i l’Ajuntament
de Fontanars dels Alforins. 

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

23.-  RATIFICACIÓ  DEL  DECRET  D'ALCALDIA  NÚM.  0270/2015  SOBRE  SOL·LICITUD  D’AJUDA
ECONÒMICA A LA EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, AMB DESTINACIÓ A LA REALITZACIÓ D’INVERSIONS
FINANCERAMENT SOSTENIBLES 2015.  

 Explica el Sr. Alcalde que la Diputació tenia un remanent de tressoreria i el nou equip de govern va pensar
en fer un repartiment equitatiu per habitants entre els municipis. Ells, com enguany s’han fet unes enquestes als
usuaris de la piscina, per tal de millorar el servei,  han pensat que estaría bé reformar els vestidors de la piscina, que
estan un poc desfassats en el tema sanitari, per adequar-los a les persones amb mobilitat reduïda i també perque els
socorristes disposen d’un espai es cas d’alguna urgència, donat que les obres previstes entren dins del pla de la
Diputació. Afig que la execució de l’obra es pot fer enguany o l’any que ve.

Pren la paraula el Sr. Ribera Lladosa per dir que els pareix bé, però que hi ha moltes coses a fer i que van a
abstindre’s en la votació d’este punt i del següent.

Vist el Decret d'Alcaldia núm. 270/2015, de data 16/09/2015, que diu literalment el següent:

“DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 270/2015

Vist  que l'Excma.  Diputació  Provincial  de  València,  per  Decret  de  Presidència  número  07868  de 8 de
setembre del 2015, ha aprovat les bases de la convocatòria d'ajudes econòmiques amb destinació a la realització
d'inversions financerament sostenibles 2015 (IFS) en municipis i entitats locals menors de la província de València,
en béns de titularitat municipal, i ha sigut publicades en el BOP núm. 174 de 9 –IX-2015.

Vist que segons les bases, les entitats sol·licitants hauran de formular una petició diferenciada d'ajuda per a
cada expedient  de contractació  d'obra,  redacció de projecte i/o  direcció d'obra,  i  que s'han d'efectuar  i  tramitar
exclusivament  per  mitjans  telemàtics  en  la  plataforma  “Carpeta  Ajuntament”,  per  mitjà  de  l'aportació  de  la
documentació indicada en les mateixes.

Atesa  la  necessitat  incloure  en  el  procediment  d'ajudes  econòmiques  amb  destinació  a  la  realització
d'Inversions Financerament Sostenibles - IFS/2015 l'obres que es relaciona:

 “Reforma dels vestidors de la piscina”, per import de 38.872,37 € i 8.163,20 € d'IVA.

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

HE RESOLT:
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Primer. Formular sol·licitud d'ajuda econòmica davant de la Diputació de València per a la realització de la
següent inversió financerament sostenible (IFS), a l'empara de la convocatòria publicada en el BOP número 174, de
9 de setembre del 2015.

Descripció de la inversió
Grupo de programa (anexo I de
la Orden EHA/3565/2008, de 3 de

diciembre)
Importe €

REFORMA DELS VESTIDORS DE LA PISCINA MUNICIPAL. 933.619 47.035,57 €

Segon. Adquirir el compromís de:
 Aportar aquella part de l'import total de l'actuació que no cobrisca la subvenció concedida i que no haja

sigut finançada d'una altra manera.

 Reintegrar  les  quantitats  que  s'hagueren  percebut,  en  cas  de  revocació  de  l'ajuda,  així  com  de
comunicar a la Diputació de València les ajudes sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa finalitat.

Tercer. Als efectes previstos en l'article 24.5 de la Llei General de Subvencions, acceptar l'ajuda que en el
marc de la present convocatòria fóra concedida per la Diputació de València.

Quart. S'accepta la pràctica de notificació electrònica per als tràmits derivats i/o relacionats amb el present
expedient i es designa, als dits efectes, la següent persona autoritzada per a la recepció de les notificacions:

e-mail Nom Cognoms DNI Telèfon directe Fax

fontanarsdelsalforins.administracio@cv.gva.es Mª Consuelo Francés Ribera 52712300A 962222233 960706890

Quint: Remetre  certificat  d'esta  resolució  a l'Excma.  Diputació de València  (Cooperació  Municipal),  als
efectes oportuns.

Sext: Sotmetre el present a la ratificació del Ple de la corporació en la pròxima sessió que celebre.”

Vist que el dit Decret sotmet a ratificació plenària allò que s'ha resolt en ell, 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,
dels set membres presents, que tant de dret com de fet conformen el nombre legal de membres de la Corporació,

ACORDA: 

Primer: Ratificar en tot el seu contingut el Decret d'Alcaldia núm. 270/2015, de data 16/09/2015, sobre
sol·licitud  d’ajuda  económica  a  la  Excma.  Diputació  de  València,  amb  destinació  a  la  realització  d’inversions
financerament sostenibles 2015.

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

24.-  RATIFICACIÓ  DEL  DECRET  D'ALCALDIA  NÚM.  0271/2015  SOBRE  SOL·LICITUD  D’AJUDA
ECONÒMICA A LA EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, AMB DESTINACIÓ A LA REALITZACIÓ D’INVERSIONS
FINANCERAMENT SOSTENIBLES 2015.  

 Vist el Decret d'Alcaldia núm. 271/2015, de data 16/09/2015, que diu literalment el següent:

“DECRET D’ALCALDÍA Nº 271/2015

Vist  que l'Excma.  Diputació  Provincial  de  València,  per  Decret  de  Presidència  número  07868  de 8 de
setembre del 2015, ha aprovat les bases reguladores de la concessió d'ajudes econòmiques amb destinació a la
realització d'inversions financerament sostenibles 2015 (IFS) en municipis i entitats locals menors de la província de
València, en immobles de titularitat municipal, i ha sigut publicades en el BOP núm. 174 de 9-IX-2015.

Vist que segons les bases, les entitats sol·licitants hauran de formular una petició diferenciada d'ajuda per a
cada expedient  de  contractació  d'obra,  redacció  de  projecte  i/o  direcció  d'obra,  i  que  s'ha  d'efectuar  i  tramitar
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exclusivament  per  mitjans  telemàtics  en  la  plataforma  “Carpeta  Ajuntament”,  per  mitjà  de  l'aportació  de  la
documentació indicada en les mateixes.

Vist que l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins, mitjançant el Decret d’Alcaldia nº 270 de data 16/09/2015
ha formulat  sol·licitud d'ajuda econòmica  davant  de la Diputació de València,  per  a la  realització  de la inversió
financerament sostenible (IFS) “Reforma dels vestidors de la piscina”, a l'empara de la convocatòria publicada en el
BOP número 174, de 9 de setembre del 2015.

Atesa la  necessitat  d’incloure  en  el  procediment  d'ajudes  econòmiques  amb destinació  a la  realització
d'Inversions Financerament Sostenibles - IFS/2015 la contractació del servici que es relaciona:

 “Redacció del projecte i direcció de l’obra “Reforma dels vestidors de la piscina municipal”, per import de
2.449,94 € i 514,49 € de IVA.

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

HE RESOLT:

Primer. Formular sol·licitud d'ajuda econòmica davant de la Diputació de València per a la realització de la
següent inversió financerament sostenible (IFS), a l'empara de la convocatòria publicada en el BOP número 174, de
9 de setembre del 2015.

Descripció de la inversió
Grupo de programa (anexo I de la Orden

EHA/3565/2008, de 3 de diciembre)
Importe €

SERVICI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE
L’OBRA:  REFORMA DELS  VESTIDORS  DE  LA PISCINA
MUNICIPAL.

933.619 2.964,43 €

Segon. Adquirir el compromís de:
 Aportar aquella part de l'import total de l'actuació que no cobrisca la subvenció concedida i que no haja

sigut finançada d'una altra manera.

 Reintegrar  les  quantitats  que  s'hagueren  percebut,  en  cas  de  revocació  de  l'ajuda,  així  com  de
comunicar a la Diputació de València les ajudes sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa finalitat.

Tercer. Als efectes previstos en l'article 24.5 de la Llei General de Subvencions, acceptar l'ajuda que en el
marc de la present convocatòria fóra concedida per la Diputació de València.

Quart. S'accepta la pràctica de notificació electrònica per als tràmits derivats i/o relacionats amb el present
expedient i es designa, als dits efectes, la següent persona autoritzada per a la recepció de les notificacions:

e-mail Nom Cognoms DNI Telèfon directe Fax

fontanarsdelsalforins.administracio@cv.gva.es Mª Consuelo Francés Ribera 52712300A 962222233 960706890

Quint: Remetre  certificat  d'esta  resolució  a l'Excma.  Diputació de València  (Cooperació  Municipal),  als
efectes oportuns.

Sext: Sotmetre el present a la ratificació del Ple de la corporació en la pròxima sessió que celebre.”

Vist que el dit Decret sotmet a ratificació plenària allò que s'ha resolt en ell, 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, dels set membres presents, que tant de dret com de fet conformen el nombre legal de membres de la
Corporació,       

ACORDA: 
Primer: Ratificar en tot el seu contingut el Decret d'Alcaldia núm. 271/2015, de data 16/09/2015, sobre

sol·licitud  d’ajuda  económica  a  la  Excma.  Diputació  de  València,  amb  destinació  a  la  realització  d’inversions
financerament sostenibles 2015.
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Segon: Remetre una còpia del present acord a les parts interessades per al seu coneixement i efectes.

25.- CORRESPONDÈNCIA I INFORMES DE L'ALCALDIA.

Respecte als decrets, informa el Sr. Alcalde que si volen disposar d'alguna còpia, que la poden sol·licitar.
El Sr. Calabuig Biosca li diu que si vol ressaltar alguna cosa important ho pot fer.

Informes d'Alcaldia:

 Sr. Alcalde: Sobre el tema del pou, informaré de com està el tema en data de hui. En primer lloc cal donar-se
l'enhorabona perquè Fontanars dels Alforins tinga un pou de subministrament propi i que no es depenga tant
de Villena. Felicite al grup del partit popular i els done les gràcies.
Nosaltres ens trobem amb una situació anòmala i decidim actuar conforme vam creure convenient. Em vaig
posar en contacte amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, els vaig explicar el que hi havia i també
vaig contactar amb la responsable de Salut Pública de la zona, a qui li vaig dir que en eixe moment jo no em
feia responsable de que el pou estiguera en marxa, però que una vegada es parara el pou, s'informara la
Confederació perquè informara favorablement el tema del pou i sabera Salut Pública que el pou estava allí,
llavors sí que assumiria la responsabilitat de posar en funcionament el pou, al tractar-se d'una necessitat per
al municipi. El problema amb la Confederació era que dos departaments havien d'emetre informe i un d'ells
no  el  podia  fer  per  no  disposar  de  l'escriptura.  Una  vegada  remesa  l'escriptura,  em  van  dir  en  el
departament  hidrogràfic  de  la  Confederació  que emetrien  el  seu  informe i  que no  veien  cap problema
d'informe favorable, simplement que s'havia d'aprovar, enviar a Salut Pública i el tràmit d'exposició al públic.
Quan li vaig comentar el problema de Fontanars dels Alforins i em van dir que, si era per a consum,
una vegada emés l'informe favorable, podria posar el pou en funcionament, que era una decisió
nostra  i  així  ho  vaig  comunicar  a  Salut Pública,  els  que  em van  dir  que  per  a  analitzar  el  pou
necessitarien que estiguera en marxa i els vaig dir que, quan tingueren l'informe de la Confederació
a Xàtiva i jo tinguera l'expedient preparat, l'entregaria en Salut Pública,  m'ho segellarien i jo, eixe dia,
si no veien cap problema, posaria el pou en funcionament, per ser necessari, i em van dir que
perfecte, que no hi havia cap problema.

Farà cosa de tres setmanes, abans de festes, ens va comunicar Salut Pública que venien a fer les
analítiques i ens van preguntar si el pou estava en marxa, vam dir que sí, i van vindre a fer-les, de
les que encara no tenim els resultats, però l'informe de Salut Pública és favorable, per tant, es
disposa  de  dos  informes favorables,  quedant  tot  supeditat  als  resultats  de  les  analítiques  i  a
algunes coses que es van veure quan es va realitzar la inspecció i que s'havien de solucionar,
sobre senyalització visible de la captació, mesures de protecció adequades i  compliment de la
normativa vigent. Això de protecció adequada, ho vaig parlar amb A.S. perquè consideren que on està el
punt del pou on es trau aigua, que té un caixó metàl·lic, no presenta suficient protecció i li vaig indicar que la
parcel·la està vallada i que té un caixó metàl·lic i que em pareixia excessiu tancar eixa zona i col·locar una
porta. Nosaltres hem enviat un informe dient el que hem fet i falta que donen la seua conformitat, i si no hi
ha cap problema ja estaria tot correcte.

 Sr. Ribera Lladosa: Es podrien dir moltes coses però seré concret.  La realitat  és que l'Ajuntament,
només del mes de juliol ha perdut 7.000 € per tindre el pou parat, l'import de la factura de Villena són
3.500 €, més 3.500 € que no es poden cobrar als veïns, i 7.000 € per a este Ajuntament són molt
importants. La decisió de tancar el pou, quan cap persona pot tancar un pou d'aigua potable per a
subministrament  humà,  és  una  decisió  exclusivament  vostra.  No  hauries  d'haver-te  negat  a  fer
l'analítica del mes de juliol.

 Sr. Alcalde: L'analítica estava referida al pou de Villena i no al de Fontanars dels Alforins, perquè la
responsable de Salut Pública de la zona no podia programar un protocol d'anàlisi d'un pou del què no
tenia constància.
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 Sr. Ribera Lladosa:  La farmacèutica  és la que va proposar  que l'analítica  es realitzara del  pou de
Fontanars dels Alforins. L'aigua és la mateixa amb papers o sense. No feia falta programar una altra
analítica. Que no feia falta el moviment que va haver-hi per a poder tramitar el tema.

 Sr. Alcalde: Si tu m'ho hagueres dit en el seu moment no haguera fet falta res.

 Sr. Ribera Lladosa: Jo no sé què és el que vols saber.

 Sr. Alcalde: Bea, en el pou, quan li vam preguntar ens va dir que estava tot bé, tot legal, que no hi
havia cap problema.

 Sra. Beatriz Doménech: Vas dir que estava tot correcte i no feia falta preocupar-se de res, paraules
textuals dites allí.

 Sr.  Ribera  Lladosa:  Acabes  de  dir  que  en  la  Confederació  estaven  esperant  l'escriptura,  quan
s'haguera tingut l'escriptura s'haguera enviat, hauria continuat el procés i no hauria passat res, perquè
hi ha expedients que tarden molt a tramitar-se, quan es depén de moltes coses i, segons el que vaig
parlar amb el comissari d'aigües de la Confederació, no hi havia cap problema perquè el pou es posara
en marxa

 Sr. Alcalde: En la Confederació em van dir que el marró era meu.

 Sr. Ribera Lladosa: Amb l'analítica feta i correcta...

 Sra. Beatriz Doménech: Donem les gràcies perquè no ha passat res i per tindre una aigua bona, però
si durant el temps en què ha estat el pou en marxa haguera passat alguna cosa o hi haguera hagut
una mínima intoxicació, i es deduïx que és d'allí, tu no eres conscient que podries haver anat a presó?

 Sr. Ribera Lladosa: Des que es va traure aigua fins que es va posar en funcionament es van realitzar
quatre analítiques i totes estaven correctes.

 Sra. Beatriz Doménech: Però eren quatre analítiques que no ha fet Salut Pública.

 Sr. Alcalde: S.E.J. es va assabentar que l'aigua que analitzava era del pou nou en la segona setmana
de gener d'enguany. Ell estava analitzant una aigua que se li diu que era de Villena i era d'ací. 

 Sr. Ribera Lladosa: Però si hi havia unes analítiques fetes. 

 Sr. Alcalde: Estàs utilitzant unes analítiques que estàs donant per bones i són bones, d'una persona
que des d'agost a desembre creu que és d'un lloc i és d'un altre, i no se li informa. 

 Sr. Ribera Lladosa: Si ja la primera analítica que es va fer quan l'aigua eixia térbola va eixir bé, què
passa, que en l'Ajuntament hi ha molta faena i S.E.J. va vindre un dia sense informar i a la vesprada i
quan va tornar a vindre se li va informar. Si la primera analítica del pou nova haguera estat malament,
el pou no s'haguera posat en funcionament.

 Beneyto Francés: Jo el que veig és que ací hi ha dos postures contraposades i no anem a entendre'ns
mai respecte al pou. El Sr. Ribera entén que el primordial és donar aigua al poble i nosaltres entenem
que s'han de seguir uns passos perquè estiga bé, i ja està. 

 Sr. Calabuig Biosca: vosaltres també vau obrir el pou quan es va tallar el subministrament d'aigua de
Villena per una avaria i també sabíeu que hi havia un risc públic.

 Sr. Alcalde: Quan això va ocórrer li vaig explicar a la farmacèutica el que passava i li vaig
preguntar si podia obrir el pou i em va dir que sí. No he fet cap actuació  sense consultar-ho
prèviament.

 Sr. Calabuig Biosca: El mateix que haguera fet Vicent.
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 Sra. Beatriz Doménech:  Durant  un any s'haguera pogut tramitar  tot,  perquè suposa un risc com a
Ajuntament i com a responsable, en això veig que Vicente no és molt conscient, perquè tenim una
responsabilitat.

 Sr. Alcalde: al final ens hem de quedar que el pou està en marxa i funciona.

 Sra. Beatriz Doménech: Hem d'estar contents perquè tenim aigua.

 Sr. Ribera Lladosa: Podria dir moltes coses, i vosaltres esteu poc de temps, i si vosaltres haguéreu
passat  pels  problemes  que  han  passat  els  anteriors  Alcaldes  en  el  pou  de  Villena  sabríeu  els
problemes que van haver-hi i la sort que teniu de tindre l'aigua ací. Vos dic això i no vaig a dir-vos res
més. Podeu parlar amb Pepe, o amb Julio.

 Sr. Alcalde: Vicente, el cap de setmana de les festeres no vull dir-te els problemes que vam tindre.

 Sr. Ribera Lladosa: perquè vau voler.

 Sr. Alcalde: Perquè, qui va agafar la sonda del pou de Villena i la va alçar i no ho va dir, i Villena no
estava tirant aigua? I t'ho vaig dir i me vas contestar que l'havies alçat?

 Sr. Ribera Lladosa: No, no, això no és així.

 Sra. Beneyto Francés: Ací el  que passa és que en este Ajuntament ens estem trobant amb
moltes coses com això d'internet, el problema d'este Ajuntament és que es treballa  i  no es
reflectix res i vénen després persones que han d'anar investigant per a saber com s'han fet les
coses, com això de la sonda, i altres coses. 

 Sr. Ribera Lladosa: això de la sonda és totalment diferent. Eixa sonda estava alçada per a
disposar d'una reserva d'aigua del pou en el depòsit, perquè hi ha hagut vegades en què eixa
reserva ha fet falta i perquè si es trenca algo i no disposes d'eixa reserva d'aigua, Villena et
cobra un recàrrec per donar aigua a determinades hores. Això està malament?

 Sr. Alcalde: No, però només ho sabies tu.

 Sr. Ribera Lladosa: Si a mi m'ha telefonat Luis moltes vegades i li he solucionat els problemes per
telèfon. 

 Sr. Alcalde: Sí, totes, i  moltes gràcies. Però de coses, que per circumstàncies, després no t'hages
acordat…

 Sr. Ribera Lladosa: Com que no m'he acordat?

 Sr. Alcalde: de dir-ho o apuntar-ho, a veure, si et va telefonar Luis és perquè no ho sabia.  

 Sr. Ribera Lladosa: Vaig a dir-te una cosa, i te la diré clara, Luis, des que jo entre ací, ha anat
a Villena a  realitzar  dos  o  tres  reparacions  i  no  ha  anat  més perquè  jo  m'he encarregat
personalment. No té res a veure que jo ho tinga de dir tot. Jo he estat ací per a tot el que ha
fet falta: bo i roín, després d'eixir-me, i del dit el que ha fet falta, però hi ha moltíssimes coses, i
cada un porta les coses conforme creu convenient.

 Sr. Alcalde: Si em pareix bé, cada un té un punt de vista.

 Sr. Ribera Lladosa: Les bombes d'aigua, quan jo vaig entrar, no sé el que pareixien.

 Sr. Alcalde: Ara hi ha dos bombes i hi ha una desmuntada, perquè havia de treballar en vertical i la
bomba estava instal·lada per a treballar en horitzontal i es va cremar, i només funciona un motor.

 Sr. Ribera Lladosa: Va anar un electricista a canviar el motor i ja està, s'haurà de fer càrrec l'empresa
que ho va realitzar. Hi haurà moltes coses que passaren i s'hauran d'afrontar conforme vinguen.
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 Sra. Beneyto Francés: Però en l'Ajuntament, si queda constància per escrit és molt més fàcil
per  als  que  vénen  després.  Nosaltres  no  estarem  ací  sempre.  És  una  manera  diferent
d'entendre la vida.

 Sr. Calabuig Biosca: Mira, escriureu molt i fareu moltes coses, però segur que hi ha moltes coses que
deixeu d'escriure o d'informar, perquè sabeu que ací el treball no acaba mai. Si s'ha cremat el motor
per una mala instal·lació, cal exigir-li a l'instal·lador la responsabilitat, perquè Vicente ha passat nits
anant a Villena, i retraure-li ara que hi hi havia coses mal instal·lades em pareix injust, sent que ha
dedicat tantes hores, no ho veig just.

 Sr. Alcalde: Jo no li he retret res, nosaltres també ho passàrem malament el cap de setmana de les
festeres, i no sabíem per què.

 Sr. Calabuig Biosca: Julio, crec que Vicente no haguera tingut cap problema a explicar-vos el que fera
falta, escriure no ha escrit, però informar-vos ho ha fet.

Es procedix a donar compte dels DECRETS dictats per l'Alcaldia des de l'últim Ple, és a dir, des del 23 de
març fins el 24 de setembre de 2015:

26.- PRECS I PREGUNTES.

Sr. Ribera Lladosa: Tenim unes quantes preguntes i aner a fer-les cronològicament.

 En campanya electoral  vau rebre la visita de Baldoví i vau anar al Club de Jubilats i hi ha un conveni i uns
estatuts entre Caixa Ontinyent, l’Ajuntament i els jubilats en els que es diu que allí no es poden fer actes públics i
menys en campanya, i ho haguérem pogut denunciar i haver-se quedat els jubilats sense local, però no ho hem fet,
no era la nostra intenció, però com vosaltres em recrimineu tantes coses, perquè passa que pareix que siga bo tot el
que fan uns i mal el que fan els altres, vos ho dic clarament, crec que eixe dia hauríeu d'haver-vos informat abans i
demanar permís al president per a entrar allí a fer campanya.

 Sr. Alcalde: En primer lloc demane disculpes, per ser un error,  perquè des del primer moment no estava
previst passar pel  Club de Jubilats, però una persona de l'agrupació,  quan ens trobàvem en el  Celler de
Belda, va dir: “He parlat amb una persona que diu si ens acostem al Club de Jubilats”, i la comitiva va anar.
Després ens vam assabentar que certes persones de la directiva estaven enfadades. Jo no sabia res d'això i
demane disculpes públicament que això no s'havia d'haver fet, va ser per desinformació, i la persona que va
proposar anar allí no està ací, i se li va ocórrer en eixe moment, però en el trajecte no estava pensat, és un
error que hem d'assumir i demane disculpes.

 Sr. Ribera Lladosa: I després d'haver-vos dit que llevàreu les fotos del facebook, encara van continuar allí.

 Sr. Alcalde: A mi no em va dir ningú res.

 Sr. Ribera Lladosa: És un fet lamentable.

 Sr. Alcalde: Ho accepte i demane disculpes. 

 Sr. Ribera Lladosa: Quant al tema de dedicació de l'Alcalde, eixe diumenge vas rebre i vas estar tot el dia amb
Baldoví i el diumenge de les festeres no vas poder anar a arreplegar-les perquè tenies treball. Entenem que estan tot
l'any treballant per a recaptar diners i donar-li al poble uns dies de festa i la Corporació, representada per l'Alcalde,
hauria d'haver acudit a arreplegar-les, perquè si un diumenge vas poder dedicar el matí, l'altre diumenge era igual, i a
més sent Alcalde i local, crec que l'Alcalde hauria de tindre en compte la festivitat que hi havia i l'esforç que s'ha
realitzat durant tot un any.

 Sr. Alcalde: Assumisc l'error. Per circumstàncies del meu treball, a vegades no puc acudir on hauria d'anar o
on podria anar. El dia que va vindre Baldoví, tenia suficient gent que em va poder substituir en ma casa. El dia
de les festeres, per circumstàncies, no comptava amb eixa gent i vaig haver de dir personalment a les festeres
que em disculparen perquè no podria anar.
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 Sr. Ribera Lladosa: Si ja sabies per adelantat que no podries anar.

 Sr. Alcalde: Tu m'has vist estes festes treballant i en les processons, si o no?

 Sr. Ribera Lladosa: Però no et vaig vore el dia de l'entrada.

 Sr. Alcalde: Jo, el dia de l'entrada, ja vaig dir públicament, que estaria treballant en ma casa.

 Sr. Ribera Lladosa: Perquè, una persona que cobra de l'Ajuntament…

 Sr. Alcalde: M'estàs dient que he de cobrar per acudir als saraus?. Deixa'm acabar amb el que t'estava dient.
Jo vaig parlar abans amb les festeres i els vaig explicar que, per circumstàncies del meu treball, no podria
anar i vaig anar a la processó perquè sí que tenia qui em substituïra, i vaig demanar disculpes abans que
passara. Sé que és un error això de les festeres, però va ser per les circumstàncies i cal assumir, i assumisc
la teua crítica, perquè és veritat. El dia de l'entrada és més susceptible, perquè quan fem els pressupostos
hem de tindre en compte el que volem fer el dia de l'entrada del 150 aniversari, si fem sopar o no, com
convidem, però enguany, vam agafar el que vosaltres teníeu previst en el pressupost i previst no hi havia molt.
Que, per descomptat, es pot millorar i que a l'any que ve es millorarà, que estaré representant i no treballant?,
millor, tant de bo puga eixe dia representar a l'Ajuntament i al municipi en les festes majors el dia de l'entrada,
però bo, eixe és el teu punt de vista i este és el meu.

 Sr. Ribera Lladosa: Sobre la neteja de la plaça el divendres de les festeres, igual que estava contractada una
empresa per a netejar el dissabte i diumenge, i sabent la programació del sopar del divendres a la nit, s'havia d'haver
donat el servici  perquè les festeres i  els seus pares no hagueren de netejar  la plaça,  això és el  que considere
convenient.

 Sr. Alcalde: En el punt de la Fira Gastronòmica s'ha aprovat que eixos diners del conveni siguen per a pagar
la neteja de les festeres i de les festes, seguint el sistema que heu utilitzat sempre i s'usa eixa subvenció per
a pagar-lo, però a l'any que ve no crec que es faça així, perquè s'arrepleguen subvencions d'una cosa per a
fer una altra cosa, i caldrà vore de quina manera es pot fer. La neteja viària li correspon a l'Ajuntament, però
també pensem que les associacions han de donar un poc. L'Ajuntament que tu has governat durant dotze
anys, ha col·laborat moltíssim, en diners, en treball, en hores i ajuda a totes les associacions, però saps que
l'Ajuntament no pot arribar a tot per desgracia, llimitacions de personal i per tot.

 Sr. Ribera Lladosa: Però, dis-me si 50 € no els pot pagar l'Ajuntament, si has gastat 7.000 € en un mes
d'aigua, perquè una persona per netejar la plaça no invertix 5 hores, jo l'he agranat sense demanar res a
ningú, ni als pares ni a ningú, si no s'ha contractat, per algun error, ho he fet jo i no ha passat res, jo crec
que 50 € l'Ajuntament els pot pagar.

 Sra. Beatriz Doménech: Si no recorde malament,  jo vaig seguir  les mateixes pautes que Rafa havia dit
seguir l'any anterior.

 Sr. Ribera Lladosa: Però les festeres no van netejar la plaça l'any passat.

 Sra.  Beatriz  Doménech:  També  va  ser  perquè  al  matí  següent  hi  havia  cucanyes  i  els  vam  dir  que
arreplegaren quatre papers que hi havia.

 Sr. Ribera Lladosa: Hi havia prou papers.

 Sr. Alcalde: Es una cosa que es pot millorar.

 Sr. Ribera Lladosa: Respecte a la Fira Gastronòmica he notat moltes coses. La fira té 3.000 € per a despeses i no
s'ha fet cap publicitat, el dia de la fira no hi havia fullets informatius, la pancarta no es va penjar. Quants tiquets es
van vendre eixe dia? Jo ho sé, 280, quasi la mitat d'anys anteriors, perquè no es va tindre res en compte, ho dic
perquè si volem promocionar el municipi, és un dia interessant per als cellers i per a al poble i no s'ha fet res.

 Sr. Alcalde: sobre el tema dels cellers, jo vaig parlar amb ells, i em van dir que, per favor, que no la fera, que
no volien participar, més d'un m'ho va dir. Sobre els tiquets, van faltar 15 o 20 € en la caixa i jo els vaig
posar.

 Sr. Ribera Lladosa: Això ens pot passar a tots.
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 Sr. Alcalde: Sobre el tema de la fira gastronòmica, jo que em dedique a l'hostaleria, fer una fira gastronòmica
al juny?. No té sentit una fira gastronòmica al juny, t'ho dic jo i els cellers, que es pot millorar. Tú, en l’anterior
pressupost, havies d'haver-hi posat una partida destinada a la fira gastronòmica, de promoció, …

 Sr. Ribera Lladosa: Tu disposes de 3.000 €.

 Sr. Alcalde: I els necessite per a pagar la neteja.

 Sr. Ribera Lladosa: Tú, d'ací, pots gastar diners en promoció i també en neteja.

 Sr. Alcalde: Havies d'haver-ho inclòs en els anteriors pressupostos.

 Sr. Ribera Lladosa: Nosaltres, a banda de netejar, també vam fer promoció.

 Sra. Doménech Fita: Una setmana després que entràrem nosaltres era la fira, crec que tot açò hauria d'estar
fet per part vostra.

 Sr. Ribera Lladosa: Si tu entres el dia 13 de juny i la fira és el dia 27, no hi ha temps per a fer publicitat?

 Sr. Alcalde: Qunyes publicitàries, si només han participat dos cellers que pertanyen a Terres dels Alforins?

 Sr. Ribera Lladosa: Qui no era de terres dels Alforins”

 Sr.  Alcalde: Tres no van vindre.  Coincidim tu i  jo que açò és millorable?,  Què podria fer-se d'una altra
manera?

 Sr. Ribera Lladosa: Clar, però enguany va ser patètic.

 Sr. Alcalde: Patètic fins al punt de dir: “Cal cobrar 50€”, i resulta que els 50 € que tots els anys es pagaven
s'havien d'aprovar per mitjà d'una ordenança i mai s'ha aprovat i sempre t'ho han dit, i jo vaig dir que, si no
s'havia aprovat per ordenança que no es cobrara i la sorpresa va ser que enguany no han pagat i m'ho han
agraït quasi tots, excepte algú del poble que em va dir que bé que no pagaren els del poble, però que els de
fora… i vaig dir que havien de ser tots iguals, i també la sorpresa va ser que l'any passat van pagar tots
menys u, el d'Atzeneta. 

 Sr. Ribera Lladosa: Això funciona de la següent manera, el tema de l'espart és un atractiu que el poble no té,
és com si volgueres portar un estand pagant-li. Si l'Ajuntament porta un estand i vol promocionar-ho, ho fa i
ja està, sense cap problema. Una fira es pot millorar i fer coses que resulten atractives.

 Sr. Alcalde: La primera cosa que cal fer és que la fira siga atractiva, perquè quan els cellers et diuen que
tenen vergonya…

 Sr. Ribera Lladosa: Altres vegades hem tingut més de 400 tiquets.

 Sr. Alcalde: La fira es va pensar en un moment donat perquè la vesprada de les festeres haguera alguna
cosa.

 Sr. Ribera Lladosa: Sobre el que estàs dient, el primer any que es va fer va ser perquè els cellers ho van
voler. Si durant el transcurs s'ha vist que no era la millor època, per la calor, es poden veure altres coses,
però si ells no hagueren volgut, no hagueren començat. A veure si ara la culpa la té l'Ajuntament perquè eixe
dia faça calor. Els cellerers van començar fent la fira gastronòmica i l'Ajuntament va fer un tríptic amb els
cellers i els comerços i ha fet moltes actuacions per a promocionar-los en les fires de molts llocs, i les coses
ixen bé unes vegades i altres no. No vull que l'Ajuntament invertisca molt en la fira, però un poc sí.

 Sr. Ribera Lladosa: Fa 25 anys que se celebren les 24 hores de futbet i enguany l'Ajuntament no les ha fet.

 Sra. Beneyto Francés: Explica'ns tu per què no s'han fet.

 Sr. Ribera Lladosa: Perquè l'Ajuntament no ha volgut.

 Sra.  Beneyto  Francés:  Vale,  quina  és  la  pregunta,  pèr  què  no  s’han  fet?  Perquè  24  hores  abans  de
començar les 24 hores, l'associació a qui l'anterior Ajuntament li va donar la concessió d'alguna manera, va
decidir que no les feia, i nosaltres, 24 hores abans de les 24 hores no les podíem fer.

 Sr. Ribera Lladosa: Això ha ocorregut altres ocasions per no tindre suficients equips i s'ha canviat la data.
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 Sra. Beneyto Francés: l'Ajuntament va decidir que eixos diners es destinava a altres coses.

 Sr. Alcalde: A tu, el divendres 22 abans de les eleccions, pel carrer et van dir: “Vicent, farem nosaltres les 24
hores, et pareix bé?”, i tu vas dir: “Ah, val, si voleu fer-les vosaltres”. Va ser així o no?

 Sr. Ribera Lladosa: Crec que arreplegueu només d'on vos interessa. Per a mi, el tema de les 24 hores, ha
suposat un enfrontament amb prou persones, perquè les coses no es fan així. L'Ajuntament té la pista i ha
de decidir, i  els últims 12 anys les 24 hores les ha fet l'Ajuntament.  Si hi ha un grup de persones que,
unilateralment, volen fer les 24 hores només per tindre la barra i recaptar més diners i llevar la barra a les
festeres, és molt fort. També el primer trofeu l’havia fet l'Ajuntament durant 25 anys, i en el cartell figurava
una empresa privada perquè a l'Ajuntament no se li havia dit res.

 Sr. Alcalde: A mi m'ho van dir.

 Sr. Ribera Lladosa: I tu no sabies que l'Ajuntament ha donat durant 25 anys el primer trofeo. No ho hagueres
pogut preguntar?

 Sr. Alcalde: Nosaltres entrem en l'Ajuntament i la comissió de festes i tu ens havieu dit que les 24 hores les
feia la comissió de festes.

 Sr. Ribera Lladosa: No, paraules textuals del que els vaig dir: “les 24 hores les podeu fer, però la barra és
per a les festeres” i van dir que no, que les feien ells o les boicotejaven.

 Sr. Alcalde: Com va quedar la cosa?

 Sr. Ribera Lladosa: Els vaig dir que calia parlar amb les festeres i no ho van fer, tot unilateralment, que
l'Alcalde no tenia ni puta idea de muntar les 24 hores, i les ha organitzat 12 anys, que les festeres no tenien
ni puta idea de muntar la barra… i damunt, la sorpresa és que el primer trofeu el dóna una empresa privada.

 Sr. Alcalde: Si creus que em feia gràcia donar els diners… Se li va dir a Construccions Francés, i va dir que
no perquè havia de donar el segon premi.

 Sr. Ribera Lladosa: Veus? Això jo no ho sabia.

 Sr. Alcalde: Vicent, jo t'ho dic conforme m'ho han dit.

 Sr. Ribera Lladosa: També has de creure quan jo et diga alguna cosa. Perquè si a tu t'han vingut amb eixa
milonga per terceres persones, si l'Ajuntament ha donat durant 25 anys un trofeu i ha organitzat les 24
hores, que, per cert, donaven negoci al poble eixe cap de setmana i no es fan i no passa res. Tots els
Ajuntaments programen un cap de setmana esportiu.

 Sr. Alcalde: Mª Ángeles i jo ens vam reunir amb la comissió de festes per a parlar del 150 aniversari de les
festes, perquè no ens havien dit res i parlem sobre el tema de les 24 hores. I els vaig dir que havien assumit
el compromís de fer-les.

 Sra. Beneyto Francés: El divendres abans de les eleccions, el meu germà, que està en la comissió, va dir
que les 24 hores les feien ells.

 Sr. Ribera Lladosa: Però evidentment tu no estaves en la reunió i no vas sentir el que ells van dir i el que jo
vaig dir, perquè si hagueres sentit el que es va dir, igual tenies vergonya.

 Sr. Alcalde: A la comissió reunida li vaig dir que feren les 24 hores, que després no anaren dient que els
faltaven equips, i em van dir que amb les festeres ja ho havien parlat. El dijous abans ho vaig recordar i 24
hores abans van dir que no se celebraven. Què vols que fem si teniem la paraula de la comissió?

 Sr. Ribera Lladosa: Ho comente per com va nàixer el tema. Açò va ser un colp d'estat: “nosaltres fem les 24
hores. Tu no les fas.”

 Sra. Beneyto Francés: I tu per que el vas deixar fer?

 Sr. Ribera Lladosa: No els vaIg deixar, perquè ells van presentar la instància després.

 Sra. Beneyto Francés: Si a mi em diuen ells que organitzen les 24 hores, els dic que res, que les 24 hores
les fa l'Ajuntament.
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 Sr. Ribera Lladosa: Efectivament, i em van dir que no tenia ni puta idea d'organitzar les 24 hores.

 Sra. Beneyto Francés: Jo em trobe que tú has dit a la comissió de festes que organitze les 24 hores i
nosaltres els deixem.

 Sr. Ribera Lladosa: Per culpa d'eixe tema he creat enemistat amb algunes persones, i jo col·labore en tot en
el sentit de poder arribar a un acord. Imagina que el divendres diuen que cal parlar amb les festeres i el
dissabte ja van dient que l'Alcalde havia dit que les 24 hores les feia la comissió, i més quan no sabien que
jo tenia una filla festera, que ho sabien i estaven dient davant de mi coses que no feia falta, no sabien qui
eren les festeres i anaven dient que no tenien ni puta idea.

 Sr. Alcalde: Des de les eleccions fins al 13 de juny, si tu m'hagueres dit que les 24 hores les havia de fer
l'Ajuntament…

 Sr. Ribera Lladosa: Si tu ho sabies massa i ella ho tenia a casa. Si van a dir-te si fas el trofeu i dius que sí.

 Sr. Alcalde: M'ho havien dit dos setmanes abans.

 Sr. Ribera Lladosa: Perquè amb mi no van poder. El que vull dir és que van voler muntar les 24 hores a
esquenes de l'Ajuntament.

 Sr. Alcalde: I tu, des que deixes de ser Alcalde, no em dius res a mi?

 Sr. Ribera Lladosa: Jo em vaig assabentar que tu feies el primer trofeu quan vaig veure el cartell, que, per
cert, han cobrat als patrocinadors i no han fet les 24 hores.

 Sr. Beneyto Francés: Però han tornat els diners.

 Sr. Ribera Lladosa: Et dic que tu estaves més assabentat que jo. Si volien col·laborar en les 24 hores,
podien fer-ho, però el tema de la barra ho tenien que parlar amb les festeres, no el 100 % per a ells, perquè
les festeres, com sabeu, també han de celebrar el 150 aniversari, i tenen una minva de diners important.

 Sr. Alcalde: Fa uns minuts has dit que el van dir que la barra era sí o sí per a les festeres i ara has dit que
calia parlar-ho.

 Sr. Ribera Lladosa: És el que els vaig dir, que havien de parlar-ho amb les festeres.

 Sra. Beneyto Francés: Bueno, al final, què és el que vols dir de les 24 hores?

 Sr. Ribera Lladosa: Que l'Ajuntament, si fins ara estava realitzant les 24 hores, ho hauria d'haver respectat i
la barra per a les festeres.

 Sra. Beneyto Francés: Mira, Vicent, no continuaré per ací, perquè tu saps massa que vas autoritzar a la
comissió les 24 hores.

 Sr. Ribera Lladosa: Jo no les vaig autoritzar.

 Sra. Beneyto Francés: Jo tampoc.

 Sr. Ribera Lladosa: La meua pregunta era que no sol·licitaven la pista i ja tenien els cartells penjats. I l'única
cosa que em van dir era que els diguera quina jornada era, i els vaig dir que tocava la 26. Jo sabia que les
volien fer, però no sabia la data, ni qui, i la pista la van sol·licitar després de posar el cartell i després d'eixir-
me'n jo.

 Sra. Beneyto Francés: Perquè no s'han fet les 24 hores? Per una mala gestió de l'anterior Ajuntament, per la
comissió de festes i per l'actual Ajuntament.

 Sr. Ribera Lladosa: La veritat és que sí i que la data es pot canviar.

 Sra.  Beneyto  Francés:  Ja  t'he  contestat  que  eixos  diners  anaven  a  gastar-se  en  altres  coses  com la
vesprada de pilota i  la de jocs en la piscina,  que no es va poder fer,  i  es va substituir  per jocs en el
poliesportiu.

 Sr. Calabuig Biosca: M'agradaria que a l'any que ve es realitzaren, demanaria un esforç per part de tots. Jo
em vaig oferir des del primer dia a col·laborar en el que fóra i ho torne a dir, si les voleu organitzar estic obert
al que creguen convenient, si puc ajudar. Crec que han de celebrar-se perquè s’ha convertit en una tradició
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a Fontanars dels Alforins, els jóvens tenen molta il·lusió a jugar-les i la gent que participa en les 12 hores
també té il·lusió a arribar ací, dóna publicitat al poble i negoci als bars i botigues.

 Sr. Ribera Lladosa: El  més incoherent  que m'he trobat  són les bases de l'escoleta.  Un partit  com el  vostre,
progressistes, ha beneficiat als més benestants en este cas, només demane que a l'any que ve no es tornen a repetir
i es canvien, i no ho hem denunciat perquè no és un tema apetitós. El que s'ha fet en este Ajuntament ho he parlat
amb gent de Compromís i m'han dit que no podia ser cert. La transparència i la participació ciutadana, si creieu que,
en este cas, podeu dir això… Podríeu haver anat a la Casa de la Cultura i haver dedicat temps a muntar les bases de
l'escoleta i no posar el que heu posat, perquè això de posar 30 punts a la gent que està la parella treballant i 0 punts
als matrimonis o parelles que no treballa cap dels dos, no m'ho pots explicar perquè no ho entendré mai.

Si una parella està en la desocupació i no té treball per les circumstàncies que siga, resulta que no pot anar a buscar
ocupació perquè ha de cuidar del seu fill, en canvi, en una casa en què entren dos salaris i que poden pagar-se una
guarderia privada, si realment ho necessita, se li donen 30 punts, això no ho entén ningú.  Ho he comentat amb molta
gent i no ho entén ningú, ni de dretes, ni d'esquerres, ni del centre, …

 Sr. Alcalde: Tú, en actes de campanya electoral, vas dir que això de l'escoleta estava solucionat, i quan ens
vam reunir ho vas tornar a dir. Vicent, en això de l'escoleta, al febrer teníeu el límit per a poder sol·licitar una
ampliació de ràtio.

 Sr. Ribera Lladosa: Havíem de canviar l'edifici.

 Sr. Alcalde: Podíeu haver sol·licitat un augment de ràtio, cosa que estem proposant ara nosaltres, dia sí i dia
també i ja es veuran els resultats. Per llei s'haguera hagut de sol·licitar ampliació de ràtio i la teua solució
era que anaren uns al matí en blanc i altres a la vesprada en negre, i val, a veure qui va en blanc i qui en
negre i a veure qui es fa responsable si algun xiquet cau. Tenim un problema d'espai.

 Sr. Ribera Lladosa: I això es podia solucionar?

 Sr.  Alcalde:  Això  no  es  podia  solucionar,  però  jo  no  he  dit  mai  que això  de  que en l'escoleta  estava
solucionat,  cosa  que  tu  sí.  En  les  bases,  a  diferència  d'anteriors  anys,  nosaltres  sempre  plantagem  i
busquem el criteri jurídic i legal de la persona responsable i se li va consultar a la secretària, per a veure
quines bases s'havien de buscar i ella va buscar bases de tot el territori espanyol i es van fer unes bases
amb presses perquè estàvem obligats per temps a presentar-les ja per a aprovar-les. Es poden millorar?
Clar que es pot. Però nosaltres, des que quatre xiquets s'han quedat fora, estem barallant per a aconseguir
que això no passe. Has de tindre uns criteris i els que van posar van ser consultant moltes bases d'escoles
infantils.

 Sr. Ribera Lladosa: Però, tu, com a persona, tu les has firmat, i com a persona, no veus que són injustes?

 Sra. Beneyto Francés: Entenc que una escoleta és un servici públic per als pares que estan treballant, i es
va premiar això.

 Sr. Ribera Lladosa: I el xiquet, què culpa té d'això?

 Sra. Beneyto Francés: El xiquet no té cap culpa, però has de posar uns criteris que justos no són, i encara
que hagueres posat altres tampoc ho serien, perquè entrarien uns sí i altres no, perquè hi havia 16 xiquets
interessats a entrar i 13 places.

 Sr. Ribera Lladosa: I, no s'haguera pogut fer per sorteig?

 Sra. Beneyto Francés: Haguera sigut igual d'injust.

 Sr. Alcalde: Creus que això és més just?.

 Sr. Ribera Lladosa: Si a mi em diuen que per estar en la desocupació tinc 0 punts i uns que estan els dos
treballant tenen 30 punts, és just?  

 Sra. Rosalía Soler: A veure, si una persona què està parada ha de pagar la quota de la guarderia,  no
portaria al seu fill, i crec que, en una situació així, conciliar la vida familiar amb la laboral és molt important.

 Sr. Ribera Lladosa: Correcte, però si tu tens dos jornals a casa i fa falta portar al teu fill a l'escoleta, el portes
a una privada.
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 Sra. Beneyto Francés: Ací no hi ha.

 Sr. Ribera Lladosa: El portes a un altre lloc, que pot anar. Si és necessari, el portes a una escoleta privada.

 Sr. Calabuig Biosca: O busques a una persona que cuide el xiquet.

 Sr. Ribera Lladosa: La persona que no pot pagar-ho no pot fer res.

 Sr.  Alcalde:  Nosaltres consideràvem que el  sorteig era el  més injust.  Era la  nostra consideració  i  veig
raonable que tu no tingues eixa consideració. 

 Sr. Ribera Lladosa: Si jo et conec a tu, faig les bases, i sé que tu estàs parat, és just o injust? Si jo he de fer
les bases d'un lloc que no conec hauré de ser imparcial, però si et conec a tu que sé que estàs parat, jo ja
sé a qui vas a donar-los els punts, no ho entens? Ací ens coneixem tots, sabem qui són els xiquets i qui són
els pares.

 Sr. Segura Úbeda: Nosaltres, el que volíem analitzar, el que demanem que expliqueu és que, d'una banda
esteu valorant que les dos persones estan treballant, i els doneu 30 punts, i a la resta 0, i per un altre criteri
esteu donant a les majors rendes una menor puntuació que a una menor renda una major puntuació i esteu
contradient dos criteris que tota la vida han sigut aspectes de la puntuació, llavors, que legalment estiguen
els dos punts anem a la justícia que si jo no puc portar al meu fill a l'escoleta perquè no m'han donat la
puntuació per estar en desocupació, no entenem per què m'estan obligant a mi a quedar-me a casa amb el
meu fill, perquè m'estan privant de poder anar fora a buscar una ocupació, i no puc accedir a buscar una
persona per a pagar-li perquè estiga amb el meu fill, no sé si m'enteneu.

 Sr. Alcalde: Quan vam haver d'aprovar les bases, vam dir que créiem que no eren les més adequades, però
per circumstàncies les hem d'aprovar, i ho vam dir. Però el treball d'aconseguir de la Conselleria d'Educació
l'ampliació de ràtio si haguera estat fet … Perquè tu, Vicent, fins a febrer podries haver-ho fet.

 Sr. Ribera Lladosa: No pot ser, si et diu la Conselleria que per a ampliar la ràtio has de tindre uns metres
quadrats, diversos banys i més coses, era impossible de realitzar, impossible.

 Sra. Beneyto Francés: Hi ha una paraula, que és negociació, que és el que hem fet nosaltres, i respecte al
que ha dit Alberto, sí que és veritat que es premia les persones que estan treballant i a les que tenen menys
renda, perquè entenc que si tens puntuació perquè estàs treballant i  tens necessitat deixar el xiquet en
l'escoleta, i si tens menys renda tens menys possibilitat de no pagar fora una escoleta privada o a la persona
que t'ho cuide, que no és una incoherència.

 Sr. Segura Úbeda: Si d'una banda estàs donant una cosa i per una altra l'estàs llevant, és una contradicció.

 Sra. Beneyto Francés: Per a equilibrar.

 Sr. Segura Úbeda: Jo veig que són dos criteris que xoquen i es contradiuen.

 Sr. Ribera Lladosa: Jo espere que eixes bases canvien.

 Sra. Beneyto Francés: Jo espere que a l'any que ve no haja d'haver-hi bases perquè tots els xiquets puguen
entrar, ja ens preocuparem nosaltres de saber quants hi ha perquè no passe.

 Sr. Ribera Lladosa: Molt bé, però si no passa això, les bases que canvien.

 Sra. Beneyto Francés: També les canviarem perquè aprenem.

 Sr. Ribera Lladosa: Una altra qüestió, que no costa diners, només dedicació. Sobre l'entarimat, la Unió Artística
Musical el va sol·licitar per a realitzar assajos de cara al concert i, en dos setmanes successives, va estar sense
escala. Açò només requerix una poca dedicació.

 Sra. Beneyto Francés: L'escala estava posada.

 Sr. Ribera Lladosa: No estava posada. Hi ha quaranta músics de testigs, l'escala en els dos primers assajos
no estava posada, les dos setmanes abans del 14 d'agost.

 Sra. Beneyto Francés: Però si va ser Sant Cristòfol abans.

 Sr. Ribera Lladosa: En dos assajos no estava l'escala i això no costa diners.

 Sra. Beneyto Francés: L'escala estava posada des de Sant Cristòfol perquè la vaig posar jo. 
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 Sr. Alcalde: Puc anar al lavabo?

 Sr. Ribera Lladosa: Sí.

 Sra. Beneyto Francés: En Sant Cristòfol es va posar l'escala, després, si algú l'ha llevat…

 A més, si la banda assaja i no té escala, vos demanaria, per favor, que ho sol·licitàreu igual que es van
demanar les llums.

 Sr. Ribera Lladosa: Quan tu demanes l'escenari  hauràs de revisar com està l'assumpte, però si en dos
setmanes no està, jo pensava, a la setmana que ve la posaràn.

 Sra. Doménech Fita: També, mentre no s'usa l'escenari, crec que s'hauria de llevar l'escala,  encara que
haguérem hagut d'estar més pendents, però també està el perill que els xiquets juguen.

 Sr. Ribera Lladosa: Es llevaria amb eixa intenció i després no es posaria, això està clar i s'entén.

 Sr. Ribera Lladosa: Una altra cosa, que vaig llegir en premsa, els Ajuntaments menors de 3.000 habitants, crec
que poden sol·licitar l'exempció en la SGAE. Ho dic perquè, si és cert, l'Ajuntament s'estalviaria uns diners.

 Sra. Mª Ángeles: Precisament esta setmana he parlat amb la SGAE i estan implantant una tarifa plana.
Buscaré informació perquè no sabia res.

 Sr. Ribera Lladosa: Estes festes s'ha contractat a una empresa per a gravar les festes que ha costat 600 €, i no
obstant això, hi havia una altra empresa subvencionada per Diputació que ho feia gratis.

 Sra. Beneyto Francés: Sí, i ha vingut.

 Sr. Ribera Lladosa: Sí, però duplicar una gravació…

 Sra. Beneyto Francés: Saps quan m'assabente jo que ve una empresa subvencionada per Diputació? El dia
de l'entrada perquè vénen a sol·licitar-nos una entrevista. Dos setmanes abans de festes estem negociant
per a veure a qui donem la cobertura de les festes, està la que vam contractar, més barata en diferència, i
Berna, i MK Localia,  però MK Localia en cap moment ens diuen que estan subvencionats per la Diputació, i
ens demanen 1.500 € més IVA, i m'oculten la informació que ells vindran a gravar per part de la Diputació.

 Sr. Alcalde: Mª Ángeles contesta que 1.500 € no, i ens fan una contraoferta per 1.200 €, i els diem que,
sentint-ho molt, no tenim diners per a això.

 Sra. Beneyto Francés: Eixa és la jugada de MK Localia, i se'ls demana explicació passades les festes, i la
persona que va negociar amb mi no es posa mai al telèfon.

 Sr. Ribera Lladosa: Són coses que passen, i me les crec, perquè a mi m'han fet de tots els colors.

 Sr. Alcalde: La tercera oferta de Hijas de R. Berna, que eren sobre 1.400 €, em va dir que abans es feien les
coses d'una manera i ara d'una altra.

 Sr. Ribera Lladosa: El tema de Sigfito està en marxa, això del conveni?

 Sra. Doménech Fita: Sí, encara no han dit res, estem esperant.

 Sr. Alcalde: Van enviar una informació que calia canviar alguna cosa, es va canviar i es va enviar i estem
esperant. 

 Sra. Beatriz Doménech: Van dir que el format no era correcte, i de moment no se sap res. Esperarem un poc
o veurem què es fa.   

 Sr. Ribera Lladosa: Bé, per a no fer-ho pesat, ja és suficient. Si no haguérem discutit eixos dos punts del ple tan
detingudament, si comptem els precs i preguntes no es fa tan llarg.

 Sr. Alcalde: Jo vaig plantejar que un ple cada trimestre em pareix llarg.
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 Sr. Ribera Lladosa: Jo et pregaria, sincerament, que quan hages de dir alguna cosa no digues el nom de les
persones, ho dius si estàs convençut, però si no…

 Sr. Julio  Biosca: Vaig fer una consulta per saber si podíem fer plens cada dos mesos o així…

 Sr. Ribera Lladosa: Pots fer-los quan vullgues.

 Sr. Alcalde: Sí, però la secretària em va aconsellar que, com no hi ha molt de personal, convocar un ple genera
prou faena…

 Sr. Ribera Lladosa: Això és el que vam fer nosaltres, perquè quan jo vaig entrar només es feia que convocar
plens i enviar actes. Tin en compte que, a vegades, encara que estigues parlant una hora, en dos minuts es pot
dir, és el que pense, i es poden tractar moltes coses en menys temps.

 Sr. Segura Úbeda: Voldria saber si els plens en compte de fer-los a les huit, podrien ser a les huit i mitja, perquè
jo tinc classe fins a les deu de la nit i perd quatre classes si es fan a les huit, i sent a les huit i mitja només perdria
dos.

 Sr. Alcalde: Sense problema, ho tenim en compte i quan es puga es canvia l'hora. 

S'alça la sessió. 

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-tres hores vint minuts, de
tot això s'estén la present acta en seixanta pàgines rubricades per mi, la Secretaria Acctal., que done fe.

              L'Alcalde,                          La Secretaria Acctal.,
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