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ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL

PLE DE LA CORPORACIÓ EL DIA DÈNOU D’OCTUBRE DE DOS MIL QUINZE

ASSISTENTS:

 Julio Biosca Llin 

 Rosalía Soler Sanchis

 Mª Ángeles Beneyto Francés

 Beatriz Doménech Fita

 Vicente Ribera Lladosa

 Alberto Segura Úbeda

 Rafael Calabuig Biosca 

Secretària Acctal.:

 Mª Consuelo Francés Ribera

En  el  Saló  de  Sessions  de  la  Casa
Consistorial, sent les vint hores i trenta-tres minuts
del  dia  dènou  d’octubre  de  dos  mil  quinze,  es
reunix  el  Ple  de  la  Corporació  Municipal  a  fi  de
celebrar  en  primera  convocatòria  Sessió
Extraordinària per a la que han sigut notificats tots
els seus membres. 

Declarada  oberta  la  sessió  a  l'hora
esmentada, es passa a tractar el següent:
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ORDE DEL DIA

1. Modificació,  si  és  el  cas,  de  l'Ordenança  Fiscal  reguladora  de  la  Taxa  per  la

prestació de servicis i  utilització de les instal·lacions de la Casa de la Cultura i

altres instal·lacions.

2. Modificació, si és el cas, de l'Ordenança Fiscal reguladora de la prestació del servici

de l'Escola d'Adults.

3. Modificació, si és el cas, de l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per actuacions

urbanístiques.

4. Modificació,  si  és  el  cas,  de  l'Ordenança  Fiscal  reguladora  de  la  Taxa  per  la

prestació  de  servicis  o  realització  d'activitats  administratives  relatives  a

instal·lacions esportives, piscines i instal·lacions anàlogues.

5. Aprovació, si  és el  cas,  de l'expedient de modificació de crèdits núm. 11/2015,

modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de distinta àrea de gasto.

6. Aprovació, si  és el  cas,  de l'expedient de modificació de crèdits núm. 13/2015,

modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de distinta àrea de gasto.

1.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DE
LA CASA DE LA CULTURA I ALTRES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

 
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la regidora de Cultura, qui explica que en la taxa han plantejat pujar-la

de 2,26 a 2,50 € pel tal d’arredonir l’import, regular este ús, i estar d’acord en què no es faça pagament quan
s’use per associacions o pel propi Ajuntament. 

Afig el Sr. Alcalde que s’engloba a l’AMPA i a altres associacions com festeres, comissió de festes,
l’església si fa alguna activitat, tot això deixar-ho fora perquè no té sentit.

Iniciat i tramitat l'expedient per a adaptar la tarifa de la taxa per utilització de la Casa de la Cultura i
altres instal·lacions municipals al nivell necessari per a costejar el respectiu servici.

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

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

ACORDA:

Primer: Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l'Ordenança Fiscal, reguladora de la taxa
per utilització de la Casa de la Cultura i altres instal·lacions municipals, donant una nova redacció a l'article que
s'especifica, i, per tant, derogant l'anterior vigent fins ara:

“Article 5.  Quota Tributària.

La quantia de la Taxa regulada en esta Ordenança serà la fixada en la Tarifa continguda en  l'apartat
següent:

1 Tarifa:
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 Es fixa en 2,50 euros mensuals per cada assistent al curs, cursets o una altra activitat temporal per la
que cobre una quota als assistents.

Quan la duració del curs, curset o una altra activitat temporal per la que es cobre una quota als assistents siga
inferior a un mes, la tarifa es mantindrà en dos euros per cada assistent.

2 Quan els actes els organitze o patrocine l'Ajuntament, la utilització de les instal·lacions pels usuaris no
estarà subjecta al pagament de la taxa.

3 No estaran  subjectes  al  pagament  de  la  taxa  les  activitats  organitzades per  les  associacions  de
Fontanars  dels  Alforins,  sempre  que la  recaptació  obtinguda,  en  el  cas que els  actes  no siguen
gratuïts, siga destinada a fins benèfics o a l'obtenció de mitjans per desenvolupar actes festius en el
municipi propis de la finalitat de l'associació que els realitze. 

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

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

2.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVICI D'ESCOLA D'ADULTS

 

Explica la Regidora d’Educació que, fins ara, la taxa era anual de 50 € per a tots igual i que ara s’ha
diversificat un poc les tarifes en funció de l’hora i considerant que és un servei més bàsic. Procedix a llegir les
tarifes que es proposen, aclarint que la diferència de preu entre el valencià i l’anglés es deu a que el valencià
està subvencionat i l’anglés no. 

Pren la paraula el Sr. Alcalde per informar que ara mateixa l’escola d’adults està suspesa, perquè a la
mestra li ha eixit faena en l’Olleria i, fins que no es faça una nova borsa no es reprendran les classes.

Iniciat  i  tramitat  l'expedient  per  a adaptar  la  tarifa  de la  taxa per  la prestació del  servici  d'Escola
d'Adults al nivell necessari per a costejar el respectiu servici.

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

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

ACORDA:

Primer: Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l'Ordenança Fiscal, reguladora de la taxa
per la prestació del servici d'Escola d'Adults, donant una nova redacció a l'article que s'especifica, i, per tant,
derogant l'anterior vigent fins ara.

1. Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici d'Escola d'Adults, en l'article 4t, dirà:

A este efecte, s'aplicaran les quantitats següents:
1 Prestació del servici Escola d'Adults NEOLECTORS, s'abonarà la quantia de 30 €.
2 Prestació del servici Escola d'Adults PROVA LLIURE ESO s'abonarà la quantia de 25 €.
3 Prestació del servici Escola d'Adults VALENCIÀ s'abonarà la quantia de 30 €.
4 Prestació del servici Escola d'Adults ANGLÉS s'abonarà la quantia de 100 €.
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Disposició final: La present modificació d'esta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el mateix dia que es
publique en el Butlletí Oficial de la província, i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de l'any 2016, romanent
en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.

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

3.-  MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ACTUACIONS
URBANÍSTIQUES

Informa el Sr. Alcalde que, sobre esta ordenança, ho ha parlat amb el Tècnic perquè hi ha moltes
obres de xicotet pressupost que, de vegades, era quasi igual la taxa que es pagava i el pressupost de l’obra,
encarint el servei, i es proposa que els pressuposts de les obres fins als 500 € tinguen una taxa de 15 € i a
partir dels 500 € de 30 €. Amb açò es pretén que la gent que tinga que realitzar obres xicotetes les manifeste,
preguntant al  Grup del  Partit  Popular  si  tenen algo que dir,  explicant el  Sr.  Ribera Lladosa que en el  seu
moment es va aprovar la taxa per cobrir un poc la feina que comporten en l’Ajuntament les llicències d’obres.

Iniciat  i  tramitat  l'expedient  per  a adaptar  la  tarifa  de la  taxa per  actuacions  urbanístiques,  per  a
costejar el respectiu servici.

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

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

ACORDA:

Primer: Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa
per  actuacions  urbanístiques,  donant  una  nova  redacció  a  l'article  que  s'especifica,  i,  per  tant,  derogant
l'anterior vigent fins ara.

Ordenança Fiscal núm. 4.2, reguladora de la Taxa per actuacions urbanístiques,  en l'article 7,
dirà:

“Article 7.- Quota tributària.-

1r. Taxa per atorgament de llicències municipals d'ocupació: La quota a liquidar i exigir consistirà en
el 0,021 per cent de la base imposable definida en l'article anterior.

2n. Taxa per llicències municipals de construccions, instal·lacions i obres: El 0,4 per cent de la base
imposable definida en l'article anterior.

3r. Taxa per llicències municipals de parcel·lacions, segregacions i divisions de finques: 60 €. A
partir de tres parcel·les, 20 € més per cada una més segregada.

4t. Respecte de la quota assenyalada en l'apartat 1r, i als efectes de garantir la viabilitat econòmica
de l'activitat municipal en tot cas, la quota no podrà prendre un valor inferior a 30 euros.

5t.  Respecte  de  la  quota  assenyalada  en  l'apartat  2n,  i  als  efectes  de  garantir  la  viabilitat
econòmica de l'activitat municipal en tot cas, la quota dependrà del pressupost d'execució material:

a) Si el pressupost d'execució material és menor o igual a 500 €, la quota serà de 15 €.

b) Si el pressupost d'execució material és superior a 500 €, la quota serà de 30 €.”
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Disposició final: La present modificació d'esta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el mateix dia que es
publique en el Butlletí Oficial de la província, i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de l'any 2016, romanent
en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.

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

4.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DE  SERVICIS  O  REALITZACIÓ  D'ACTIVITATS  ADMINISTRATIVES  RELATIVES  A  INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES, PISCINES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES

El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Beneyto Francés, qui explica que han revisat els preus de la
piscina per a l’any 2016, després d’estudiar tot el relatiu a la piscina, i s’ha vist que, aproximadament, hi ha
13.000 € de despeses i 11.000 € d’ingressos, que s’han tret 1.200 € més que l’any passat però, així i tot, la
piscina continua sent deficitària en 1.800 €. La idea era intentar baixar un poc els abonaments, però, vist lo car
que és la piscina, s’arredonit les xifres dels abonaments perquè resulte més fàcil a l’hora de cobrar. Llig les
tarifes i explica que s’han baixat els abonaments familiars que no són de família nombrosa i s’ha creat la figura
del jubilat, que passarà a pagar la mateixa tarifa dels menors de 14 anys. També s’ha modificat l’import de les
entrades amb la intenció que es traguen més abonaments. L’abonament de 30 dies s’ha modificat i pot ser de
trenta  dies  naturals,  i  també  s’ha  creat  l’abonament  de  10  banys,  per  a  les  persones  que  estiguen
ocasionalment en el municipi.

Iniciat i tramitat l'expedient per a adaptar la tarifa de la taxa per la prestació de servicis o realització
d'activitats administratives relatives a instal·lacions esportives, piscines i instal·lacions anàlogues, per a costejar
el respectiu servici.

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

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

ACORDA:

Primer: Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa
per la prestació de servicis o realització d'activitats administratives relatives a instal·lacions esportives, piscines
i instal·lacions anàlogues, donant una nova redacció a l'article que s'especifica, i, per tant, derogant l'anterior
vigent fins ara.

Ordenança Fiscal núm. 4.3., reguladora de la Taxa per a la prestació de servicis o realització
d'activitats administratives relatives a instal·lacions esportives, piscines i instal·lacions anàlogues,  en
l'article 3r, apartat “b”, Epígraf 1r, dirà:

1.- Import per l'entrada personal a la piscina:

Laborals Festius
Menors 14 anys i jubilats 1,20 Euros 1,50 Euros
Majors 14 anys 2,00 Euros 3,00 Euros

2.- Abonaments individuals:

30 dies Tot l’estiu
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Menors de 14 anys i jubilats 10,00 Euros 17,00 Euros
Majors 14 anys 21,00 Euros 38,00 Euros

3.- Abonaments familiars:

30 dies Tot l’estiu
69,00 Euros 90,00 Euros

4.- Abonaments familiars amb “títol de Família Nombrosa”:

30 dies Tot l’estiu
38,00 Euros 50,00 Euros

5.- Abonament 10 banys:

10 banys
Menors de 14 anys i jubilats 10,00 Euros
Majors 14 anys 20,00 Euros

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

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

5.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 11/2015, MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS ENTRE APLICACIONS DE DISTINTA ÀREA DE GASTO

Explica el Sr. Alcalde que, quan es va passar la inspecció de sanitat pública del pou Senda Morisca,
ens van fer unes indicacions que ens obligaven a fer unes despeses per tindre-ho al dia, i es va buscar la
partida per tenir la disponibilitat econòmica per fer front a la senyalització i a les altres indicacions. 

Pregunta el Sr. Calabuig Biosca si s’ha anclat, contestant el Sr. Alcalde que la idea és anclar-lo, per a
més seguretat. 

Davant l’existència de gastos que no poden demorar-se fins a l’exercici següent per als que el crèdit
consignat  en  el  vigent  Pressupost  de  la  Corporació  és  insuficient  i  no  ampliable,  i  atès  que cal  efectuar
transferències de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses pertanyents a aplicacions
de gastos de distinta àrea de gasto que no afecten a baixes i altes de crèdits de personal.

 

Vist l’informe de Secretaria de data 02/10/2015 sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir,
vista la Memòria d’Alcaldia i el informe d’Intervenció de data 02/10/2015, així com el certificat de disponibilitat
de crèdit a minorar.

De conformitat amb el que es disposa en els articles 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, i 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, 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:
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PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits nº 11/2015, amb la modalitat de transferència
de crèdits entre aplicacions de distinta àrea de gasto, d’acord al següent detall:

Altes en aplicacions de gastos

Aplicació Pressupostària Descripció Euros

161 221.99 Serveis públics bàsics. Benestar comunitari. Abastiment domiciliari 
d’aigua potable. Gastos corrents en béns i servicis. Material, 
subministres i altres. Altres subministres.

1.800,00

TOTAL GASTOS 1.800,00

Baixes en aplicacions de gastos

Aplicació Pressupostària Descripció Euros

341 480 Producció de béns públics de caràcter preferent. Promoció i 
foment d’esport. Transferències corrents. A famílies i institucions 
sense finalitats de lucre.

1.800,00

TOTAL GASTOS 1.800,00

SEGON. Exposar  aquest  expedient  al  públic  mitjançant  anunci  inserit  en  el  tauler  d’edictes  de
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-ho i presentar reclamacions davant del Ple. L’Expedient es considerarà definitivament aprovat
si durant el citat termini no s’hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini
d’un mes per a resoldre-les.

6.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 13/2015, MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS ENTRE APLICACIONS DE DISTINTA ÀREA DE GASTO

En quant  a  este  punt,  indica  el  Sr.  Alcalde  que està  referit  a  que sobraven diners  de  la  partida
d’energia i es passen a Ruralter.

Davant l’existència de gastos que no poden demorar-se fins a l’exercici següent per als que el crèdit
consignat  en  el  vigent  Pressupost  de  la  Corporació  és  insuficient  i  no  ampliable,  i  atès  que cal  efectuar
transferències de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses pertanyents a aplicacions
de gastos de distinta àrea de gasto que no afecten a baixes i altes de crèdits de personal.

 

Vist l’informe de Secretaria de data 08/10/2015 sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir,
vista la Memòria d’Alcaldia i el informe d’Intervenció de data 08/10/2015, així com el certificat de disponibilitat
de crèdit a minorar.

De conformitat amb el que es disposa en els articles 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, i 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de las Bases del Règim Local,  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’expedient de modificació de crèdits nº 13/2015, amb la modalitat de transferència
de crèdits entre aplicacions de distinta àrea de gasto, d’acord al següent detall:

Altes en aplicacions de gastos
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Aplicació Pressupostària Descripció Euros
338 450 Producció de béns de caràcter preferent. Cultura. Festes populars i

festejos. Transferències corrents. A l’Administració General de les 
Comunitats Autònomes.

3.399,40 

TOTAL GASTOS 3.399,40

Baixes en aplicacions de gastos

Aplicació Pressupostària Descripció Euros
165 22100 Serveis públics bàsics. Enllumenat públic. Subministraments. 

Energia elèctrica.
3.399,40

TOTAL GASTOS 3.399,40

SEGON. Exposar  aquest  expedient  al  públic  mitjançant  anunci  inserit  en  el  tauler  d’edictes  de
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-ho i presentar reclamacions davant del Ple. L’Expedient es considerarà definitivament aprovat
si durant el citat termini no s’hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini
d’un mes per a resoldre-les.

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

              L'Alcalde,                          La Secretària Acctal.,
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