ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I PÚBLICA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 25 DE MAIG DE 2017.
SRA. ALCALDESSA

Sent les 20,05h, del dia de la data indicada, a
l'ajuntament

Sra. MAITE PÉREZ FURIO
SRS. REGIDORS PRESENTS
D. RAFAEL ASENSIO Chenovart
D. MIGUEL BONET SANCHO
D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI
D. EMILIO PASCUAL COTANDA
D. JOSE ISRAEL PÉREZ GIL
Sra. PATRICIA ANTONI BENET
Sra. M. DOLORS LAFONT AVINENT
D. JUAN JOSE FONT PERALES

i

prèvia

comunicació,

es

reuneixen sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa els regidors que al marge es
relacionen, que constitueixen un quòrum
d'assistència de nou regidors que tant de fet
com de dret integren la Corporació, a fi de
celebrar sessió ordinària i pública.
Per la Sra. Alcaldessa es declara oberta la
sessió, passant a tractar els assumptes que

SECRETÀRIA
SRA. AMPARO FERRANDIS PRATS

configuren l'ordre del dia tal i com es
relacionen a continuació.

PRIMER. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 30 DE MARÇ DE 2017.
Vists pel ple l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia 30 de març de
2017, s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre d'actes.
SEGON. ACORD, SI PROCEDEIX SOBRE ADHESIÓ A LA MOCIÓ
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL EUPV DE QUART DE VALLS, SOBRE
REBUIG PEDRERA DE L'PINYAL.
S'informa al ple de l'escrit tramès per l'Ajuntament de Quart dels Valls, sobre aprovació
de la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Republicana d'oposició a la creació
de la pedrera el Pinyal, amb el següent contingut:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Davant el final de la concessió d'extracció d'àrids del planter del Salt del Llop situada al
terme municipal de Sagunt, per part de l'empresa cimentera Lafarge-Holcim, recentment
l'Ajuntament de Sagunt, la Conselleria de Medi Ambient i Indústria i la pròpia empresa
han iniciat tràmits per a l'obertura d'una nova pedrera en els terrenys de sòl públic dins el
terme de Sagunt,

concretament a la partida de Fontanelles, amb el nom de pedrera el PINYAL.
L'Ajuntament de Sagunt i la Generalitat no han tingut en compte l'impacte ambiental que
provoqués en tota la Vall de Segó entre d'altres, ja que aquesta muntanya es troba
envoltada pel barranc de la Catalana i el barranc de l 'Arquet. Aquesta muntanya també
es troba situada sobre l'aqüífer més important de la comarca, l'aqüífer del qual
s'aconsegueix en part la Font de Quart i el gran nombre de pous de reg situats a cada
costat del barranc de l'Arquet fins a la desembocadura a la marjal.
A més de l'impacte mediambiental que suposaria aquesta pedrera per a una zona de gran
valor ecològic i paisatgístic, suposaria desastre de proporcions incalculables per a la Vall
de Segó, ja que aquesta pedrera podria tenir un efecte contaminant o podria incidir en el
curs subterrani dels aqüífers.
Per tot això, el Grup Municipal d'EUPV Quart dels Valls, sotmet a la consideració del Ple
l'aprovació dels següents ACORDS:
Primer. Informar a l'Ajuntament de Sagunt ia la Conselleria de Medi Ambient i Indústria
del nostre rebuig a l'obertura de la pedrera del PINYAL.
Segon. Remetre aquesta moció als municipis de Vall de Segó i el Camp de Morvedre
perquè s'adhereixin a ell.
Tercer. Remetre aquesta moció a la mancomunitat de les Valls perquè s'adhereixi.
Quart. Proposar la creació d'una comissió d'actuació, amb representació de totes les
associacions, societats i ajuntaments afectats, per dur a terme diferents actes d'informació
a la ciutadania, així com apel·lar al Tribunal Suprem, com es va fer per evitar l'ampliació
de l'actual pedrera del Salt del Llop Lafarge-Holcim.
Vist pel ple i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
1) Adherir-se a la moció presentada pel grup municipal EUPV de Quart dels Valls,
en tots els extrems plantejats i transcrits anteriorment.
2) Traslladar el present acord a l'ajuntament de Quart dels Valls als efectes oportuns.
TERCER. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM 7/2017 DE INCORPORACIÓ DE
ROMANENT.
Seguidament s'informa al ple de l'expedient que es tramita nº 7/2017 de Modificació de
crèdits per incorporació de romanent de crèdits, dels informes favorables i proposta de la
comissió especial de comptes i hisenda que diu així:
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits nº 7/2017, en la
modalitat d'incorporació de romanent de crèdit, i vist i llegit els informes de secretaria i
intervenció previstos per les lleis; s'acorda:
PRIMER. Informar favorablement l'expedient de modificació de crèdits nº 7/2017 del
pressupost vigent, en la modalitat d'incorporació de romanent de crèdit, d'acord al següent
detall:
Altes / suplements en aplicacions de despeses
454 21000 REPARACIÓ DE CAMINS 10.243,86 €
TOTAL DESPESES 10.243,86 €

Altes en conceptes d'Ingressos
87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 10.243,86 €
TOTAL INGRESSOS 10.243,86 €
SEGON. Informat per la Comissió Especial de Comptes i Hisenda sotmetre a la
consideració del Ple de la Corporació per a la seva aprovació.
TERCER. Aprovat pel ple serà d'execució immediata, l'acord adoptat.
Vista la proposta, s'acorda per unanimitat:
1) La seva aprovació en tots els extrems plantejats i transcrits anteriorment.
2) Fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent.

QUATRE. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE LA MODIFICACION DELS
ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT LA BARONIA.
Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita per la "Mancomunitat la
Baronia" per a la modificació dels estatuts; i que exposats al públic en el tauler d'edictes
d'aquest ajuntament no s'ha presentat cap reclamació, així com, del contingut de les
modificacions que es pretenen; després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
PRIMER; aprovar la modificació de l'article 3 dels Estatuts de la Mancomunitat de la
Baronia, en el següent sentit:
On diu:
"Article 3. Fins"
1. Correspon a la mancomunitat, com a finalitat immediata la prestació dels següents
serveis i l'execució de les obres necessàries per a la seva prestació:
a) Gestió dels residus sòlids urbans: recollida de residus.
b) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció
immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.
2. La Mancomunitat necessàriament assignés recursos suficients per assegurar la
viabilitat de la prestació de nous serveis.
3. El procediment per a l'assumpció de nous serveis serà el mateix que el de la seva
constitució.
- Aprovació pel Ple de la Mancomunitat per acord favorable adoptat per majoria
absoluta del nombre legal dels seus vots.
- Informació pública durant un mes en tots els ajuntaments mancomunats i
trasllat a la diputació provincial i òrgan competent de la Generalitat
Valenciana per a l'emissió d'informe.
- Aprovació definitiva per acord favorable adoptat per majoria absoluta del
nombre legal de membres del ple de cada municipi mancomunat.
- Remissió de l'òrgan competent de la Generalitat Valenciana als efectes de la
seva publicació en el DOCV.
Passa a dir
"Article 3. Fins"
1. Correspon a la mancomunitat, com a finalitat immediata la prestació dels següents
serveis i l'execució de les obres necessàries per a la seva prestació:

a) Gestió dels residus sòlids urbans: recollida de residus.

b) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció
immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.
c) Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.
d) Foment d'ocupació i del desenvolupament local d'interès mancomunat.
e) Servei de recollida d'animals abandonats.
f) La gestió mancomunada d'execució d'obres i prestació de serveis comuns
adequats per als interessos supramunicipals del seu territori i el foment del
seu desenvolupament local.
2. La mancomunitat necessàriament assignés recursos suficients per assegurar la
viabilitat de la prestació de nous serveis.
3. El procediment per a l'assumpció de nous serveis serà el mateix que el de la seva
constitució:
- Aprovació pel ple de la mancomunitat per acord favorable adoptat per la
majoria absoluta del nombre legal dels seus vots.
- Informació publica durant un mes en tots els ajuntaments mancomunats i
trasllat a la diputació provincial i òrgan competent de la Generalitat
Valenciana per a l'emissió d'informe.
- Aprovació definitiva per acord favorable adoptat per majoria absoluta del
nombre legal de membres del ple de cada municipi mancomunat.
- Remissió a l'òrgan competent de la Generalitat Valenciana als efectes de la
seva publicació en el DOCV. "
SEGON. Traslladar el present acord a la "Mancomunitat La Baronia" als efectes oportuns.

CINQUÈ. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE ADHESIÓ INETEGRA Al
CONVENI SUBSCRIT ENTRE L'ORGANISME AUTONÒMIC PREFECTURA
CENTRAL DE TRÀNSIT I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I
PROVÍNCIES, PER L'INTERCANVI D'INFORMACIÓ I LA MÚTUA
COL·LABORACIÓ ADMINISTRATIVA.
Informat el ple del contingut del Protocol d'adhesió, relatiu a l'aplicació del citat conveni;
es procedeix a la deliberació de l'assumpte i s'acorda per unanimitat:
1) Sol·licitar l'adhesió íntegra al conveni subscrit entre l'organisme autònom
Prefectura Central de Trànsit i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies,
per a l'intercanvi d'informació i la mútua col·laboració administrativa, signat a
Madrid del 15 de març del 2006.
2) Aprovar el protocol d'actuació, la còpia degudament diligenciada obra en
l'expedient.
3) Facultar la Sr alcaldessa per subscriure el citat protocol i tots els documents fossin
necessàries per gestionar i fer complir l'acord.
4) Traslladar el present acord a la PREFECTURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE
VALÈNCIA, als efectes oportuns.

SISÈ. DACIÓ DE COMPTES DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA I
CONTINGUT DELS ACORD DE LA JUNTA D'GOBIERN LOCAL A SESSIÓ
CELEBRADES ELS DIES 21 DE MARÇ I 4 D'ABRIL DE 2017.

Vists pel ple la relació dels decrets del 55 al 88 de 2017 i informat del contingut de la
liquidació de l'exercici 2016; i del contingut de les actes corresponents a les sessions
celebrades per la junta de govern local els dies 21 de març i 4 d'abril de 2017, es donen
per assabentats.

SETÈ. CONTROL D'ÒRGANS DE GOVERN.
No hi ha preguntes.

A petició de la Sra Alcaldessa, manifesta la secretària que abans de passar el torn de precs
i preguntes, la conveniència de sotmetre a la consideració del ple, la inclusió en l'ordre
del dia, d'un punt que afecta les retribucions dels càrrecs electes i un altre a les festes
locals; després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, la inclusió dels
següents:
VUITÈ. MOCIÓ SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ DE
L'ALCALDESSA I PER ASSISTÈNCIA A la JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Per la secretària-interventora s'informa de la moció realitzada pels regidors que diu així:
Els regidors Mª Dolors Lafont Avinent i D. Juan José Font Perales, hem presentat escrit
dirigit a la Sr Alcaldessa en què vam renunciar a la dedicació del càrrec retribuït per
qüestions personals, segons vam manifestar en l'escrit, la delegació la compartirem amb
l'alcaldessa i sol·licitem del ple de la corporació, l'adopció del següent acord:
1) Modificar l'acord de ple de data 30 de març de 2017 sobre retribució del càrrec
d'alcaldessa, passant a ser dedicació exclusiva i retribuyéndole amb una quantia
mensual bruta de 1.120 € i 14 pagues anuals, des del mes de juny de 2017.
2) Remunerar les assistències a la junta de govern en la quantitat de 20 € per sessió
ordinària o extraordinària, per als regidors sense dedicació.
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Modificar l'acord de ple de data 30 de març de 2017 sobre retribució del càrrec
d'alcaldessa, passant a ser dedicació exclusiva i retribuyéndole amb una quantia
mensual bruta de 1.120 € i 14 pagues anuals, des del mes de juny de 2017.
2) Remunerar des de juny de 2017 les assistències a la junta de govern, en la quantitat
de 20 € per sessió ordinària o extraordinària, per als regidors sense dedicació.
3) Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent.

NOVÈ. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE LES DUES FESTES LOCALS PER A
l'EXERCICI 2017.

S'informa al ple de la proposta que diu així:
D'acord amb l'escrit rebut de la Conselleria D'Economia Sostenible, Sectors productius,
Comerç i Treball, Servei Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de
València, sobre el calendari laboral de l'any 2018, es proposa l'adopció del següent acord:

1) Designar com a festes locals de caràcter no recuperable per a l'any 2018, els següents:
 9 d'Abril - Sant Vicent
 16 d'agost- Sant Roc.
Per al cas que el 9 d'abril fos festiu, substituir-lo per el 17 d'agost "Divina pastora"
2) Traslladar el present acte al Servei Territorial de Treball, Economia Social i
Emprenedoria de València.
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, la seva
aprovació en tots els extrems plantejats i transcrits anteriorment.
DESÈ. PRECS I PREGUNTES.
No n'hi ha.
I sense més assumptes que a tractar es tanca la sessió a les 20,20h, del dia de
l'encapçalament, de la qual jo com a secretària done fe, i per a constància del que s'ha
actuat s'estén la present acta que se sotmet a la signatura de la Sra Alcaldessa.
Vist i plau SECRETÀRIA-INTERVENTORA
ALCALDESSA

