ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I PÚBLICA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 30 DE JUNY DE 2016.
SRA. ALCALDESSA
Sra. MAITE PÉREZ FURIO
SRS. REGIDORS PRESENTS

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

i

prèvia

comunicació,

es

reuneixen sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa els regidors que al marge es

D. MIGUEL BONET SANCHO
D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI
D. JOSE ISRAEL PÉREZ GIL
Sra. PATRICIA ANTONI BENET
Sra. M. DOLORS LAFONT AVINENT
D. JUAN JOSE FONT PERALES

relacionen, que constitueixen un quòrum

SRS. REGIDORS ABSENTS

sessió, passant a tractar els assumptes que

D. RAFAEL ASENSIO Chenovart
D. EMILIO PASCUAL COTANDA

configuren l'ordre del dia tal i com es

d'assistència de set regidors dels nou 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

relacionen a continuació.

SECRETÀRIA
SRA. AMPARO FERRANDIS PRATS
PRIMER.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DELS ESBORRANYS DE LES
ACTES CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 26 I 30
DE MAIG.
Vists pel ple els esborranys de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies
26 i 30 de Maig, s'acorda per unanimitat dels presents la seva aprovació i transcripció al
llibre d'actes.
SEGON.- ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE LES DUES FESTES LOCALS PER
A l'EXERCICI 2017.
Per la Sra. Alcaldessa 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 2017, es proposa l'adopció del següent acord:

1) Designar com a festes locals de caràcter no recuperable per a l'any 2017, els següents:
 24 d'Abril - Sant Vicent
 16 d'agost- Sant Roc.
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.
TERCER.- DACIÓ DE COMPTES DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA,
inclosa la LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2015 I CONTINGUT DELS ACORDS
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIONS CELEBRADES ELS DIES:
16, 23 I 30 DE MAIG.
Per la secretària-interventora s'informa que, a causa d'un error en l'anterior ple no es va
rendir comptes de l'Ajuntament Nº 36 a 43, per la qual cosa demana disculpes i es
reparteix entre els assistents relació de Decrets del 36 al 65 així com literal del Decret Nº
37/2016 que correspon a l'aprovació de la liquidació de l'exercici 2015 i que literalment
diu així:
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM 37/2016
APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ EXERCICI 2015

Vist que amb data 2 de març del 2016 es s'incoa procediment per aprovar la
liquidació del pressupost de l'exercici 2015.
Vist que amb data 22 d'abril de 2016 va emetre Informe d'Avaluació del
Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària.
Vist que amb data 22 d'abril de 2016, va ser emès informe d'Intervenció, de
conformitat amb l'article 191.3 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals.
De conformitat amb l'article 191.3 del Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i amb l'article
90.1 del Reial Decret 500/1990, sobre matèria pressupostària.
RESOLC:
PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost General de 2015, amb el següent
resum:
a) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 2015.12.31
EXERCICIS CORRENTS: 141.375,77
EXERCICIS TANCATS: 191.413,01
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 11.983,88
- INGRESSOS ptes. APLICACIÓ - 14.699,29
TOTAL .......................................... 330.073,37, €

b) Obligacions pendents de pagament
EXERCICI CORRENT: 50.912,67
EXERCICIS TANCATS: 90.713,78
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 16.317,67
PAGAMENTS PENDENTS APLICACIÓ 0
TOTAL PENDENT PAGAMENT .................. .157.944,12 €
c) RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2.015
DRETS RECONEGUTS NETS 1.299.260,10
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 956.273,83
RESULTAT PRESSUPOSTARI 342.986,27
Crèdits gastats finançats amb romanent tresoreria GG 116.396,00
Desviacions de finançament negatives de l'exercici 17.592,56
Desviacions de finançament positives de l'exercici 80.637,18
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 396.337,65
d) ROMANENTS DE CRÈDIT TOTAL 191.065,37
e) FONS LÍQUIDS TRESORERIA 820.943,34
f) ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERAL 840.668,35

SEGON. donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest
celebri, d'acord amb tot el que estableixen els article 193.4 del Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.
TERCER. ordenar la remissió de còpia de l'esmentada liquidació als òrgans
competents, tant de la Delegació d'Hisenda com de la Comunitat Autònoma, i això el
més aviat possible.
No hi ha més preguntes.
QUART.- CONTROL D'ÒRGANS DE GOVERN.
No hi ha preguntes.
Seguidament s'informa per la Sra. Alcaldessa de la conveniència d'incloure en l'ordre del
dia la "Moció de la Diputada Delegada d'Assessorament Municipal, Assistència, Defensa
en Judici i Plans d'Ocupació i sobre els convenis de col·laboració signats amb els
col·legis professionals per prestar serveis als Ajuntaments de la Província menors de
5.000 habitants; després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat la seva
inclusió en l'ordre del dia.

CINQUÈ.- ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE MOCIÓ DE LA DIPUTADA
DELEGADA D'ASSESSORAMENT MUNICIPAL, ASSISTÈNCIA, DEFENSA EN
JUDICI I PLANS D'OCUPACIÓ.
S'informa al ple de la moció que diu així:
MOCIÓ DE LA DIPUTADA DELEGADA D'ASSESSORAMENT MUNICIPAL,
ASSISTÈNCIA, DEFENSA EN JUDICI I PLANS D'OCUPACIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des de fa 30 anys, la Diputació de València, igual que alguna altra diputació, està
signant convenis de col·laboració amb els col·legis professionals per prestar serveis en
els petits Ajuntaments de la Província, aquells de menys de 5.000 habitants, que no es
poden permetre tenir en les seves plantilles Enginyers Industrials, Enginyers de Camins,
Canals i Ports, Arquitectes, Arquitectes Tècnics, Enginyers Tècnics d'Obres Públiques,
Enginyers Tècnics Industrials, Enginyers Agrònoms, Enginyers Tècnics Agrícoles,
Enginyers de Forests, enginyers tècnics forestals, enginyers tècnics en Topografia,
Graduats socials, Enginyers de Telecomunicació, Biòlegs, Ambientòlegs o Arqueòlegs.
La Diputació ha vingut finançant, juntament amb els col·legis professionals, els
honoraris d'aquests professionals liberals, honoraris que aquests cobraven per l'emissió
de les corresponents factures amb la detracció de l'IVA aplicable, constituint sense cap
dubte, una retribució de caràcter mercantil.
Les dues úniques sentències que s'han pronunciat sobre aquestes situacions; les
SSTSTJ Comunitat Valenciana Nº 1837/2009 de 2 de juny de 2009 i la Nº 12/2010 de 12
de gener de 2010; dictades a instàncies de la Inspecció de Treball, han vingut a confirmar
que el règim de cotització adequat per a aquests professionals és el Règim Especial de
Treballadors Autònoms i no el Règim General com defensa la Inspecció, ja que en les
relacions existents entre aquests tècnics i els Ajuntaments ocupadors no es donen les
notes d'alienitat i dependència característiques d'una relació laboral.
Des d'aquests pronunciaments del TSJ Comunitat Valenciana no hi ha hagut nova
jurisprudència que analitzi casos idèntics ni modificacions normatives que s'hagin
produït cap canvi en el marc legal en què ens movem. Això és així, atès que les
sentències de cassació aportades per la Inspecció com a argumentació contrària no
analitzen situacions semblants, atès que en elles, el professional prestava els seus serveis
integrat en l'organització empresarial gaudint de vacances retribuïdes,
complint el mateix horari que el personal funcionari i arribant a percebre les seves
retribucions en concepte de nòmines. Entenem doncs que, el criteri seguit pel TS en
aquestes sentències no és aplicable als casos que es donen en els Ajuntaments de la
Província de València en què el professional presta els seus serveis per unes jornades
setmanals de com a màxim 4 hores, no gaudint de vacances retribuïdes i podent realitzar
les seves tasques des del seu despatx professional.

La reconversió d'aquests treballadors autònoms en treballadors laborals de les
Corporacions implicaria incomptables perjudicis tant per als ajuntaments com per als
professionals. D'una banda, els primers no podrien assumir el cost que suposa incorporar
a la seva plantilla a aquests treballadors a més dels inconvenients que referent a això
planteja la Llei de pressupostos generals de l'Estat, per una altra, els professionals que
serien donats d'alta en els Ajuntaments per 2 o 4 hores setmanals no podrien prestar
serveis en més de dos corporacions, no podrien realitzar altres treballs per a aquestes
entitats locals i haurien de sol·licitar a aquestes el consentiment per a realitzar treballs
per a particulars, tot això a causa de la Llei d'incompatibilitats. Això pot portar a la més
que probable situació que sigui el mateix professional el que, davant d'aquest panorama
declini ser contractat per l'Administració.
La Diputació de València vol mostrar la seva total disposició a iniciar un procés
de diàleg i negociació amb la Inspecció de Treball, amb la intenció de buscar les
fórmules més adequades per seguir prestant el servei sense el risc que es produeixin
noves inspeccions.
En el cas que la Diputació donés per bo el criteri d'Inspecció de Treball, els
ajuntaments es veurien obligats a contractar directament a aquests tècnics, el que
incompliria la prohibició del Govern central d'augmentar la massa salarial que les
administracions públiques han de destinar al capítol de Personal. Per tant, es produiria la
paradoxa que la Delegació del Govern hauria de impugnar davant els tribunals les
conseqüències d'una mesura presa per la Inspecció de Treball el mateix Govern.
Davant el gran perjudici que amb aquesta actitud indiscriminada de la Inspecció
de Treball es causaria als Ajuntaments de menor capacitat econòmica i de gestió, aquells
amb una població inferior als 5.000 habitants, es proposa la següent
PROPOSTA D'ACORD
1. Es reconsideri aquesta actitud contra els petits Ajuntaments de la Província de
València per part del Ministeri de Treball i Seguretat Social i es tingui en compte la bona
fe, el compliment de la legalitat i la submissió a la jurisprudència aplicable, i en raó de
tot això s'arxivin els expedients de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
2. Que s'enviï aquesta moció al delegat del Govern a la Comunitat Valenciana i al
Ministeri de Treball del Govern d'Espanya.
3. Que es doni trasllat d'aquest acord a tots els Ajuntaments de la Província.
Després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:

1. Sol·licitar es reconsideri aquesta actitud contra els petits Ajuntaments de la Província
de València per part del Ministeri de Treball i Seguretat Social i es tingui en compte la
bona fe, el compliment de la legalitat i la submissió a la jurisprudència aplicable, i en raó
de tot això s'arxivin els expedients de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
2. Que s'enviï aquesta moció al delegat del Govern a la Comunitat Valenciana i al
Ministeri de Treball del Govern d'Espanya.
En aquest punt entra la regidora Patricia Antoni Benet.
SISÈ.- PRECS I PREGUNTES
Pregunta la Sra. Alcaldessa si algú vol fer alguna pregunta i diu el Sr. Filiberto que sí,
pregunta el Sr. Filiberto ¿perquè no se li ha pagat a Gregorio de Jesús, la factura de bous
de l'any passat ?, pren la paraula la Regidora de Festes Loli Lafont i diu, que no va
complir amb l'acordat, que els bous embolats es van deixar anar al pont, van arribar a la
plaça de Dalt i el ramader turó la plaça perquè no baixessin a la resta del poble, que se li
va dir que obrís la plaça i no la va obrir i ella el va advertir personalment que no
cobraria, diu Filiberto que quan ell estava d'alcalde cap al mateix, tancava seguida la
plaça, però ell estava pendent i la tornaven obrir; ella li respon que ja va advertir al
ramader que anava a cobrar amb "cromos del coiot",
de cobrar, que si no li paguen perjudiqués no només al ramader sinó a les persones que
en depenen, ja que els cal; diu la Sra. Alcaldessa que si el ramader, Gregorio de Jesús, té
alguna queixa perquè no ve a manifestar-aquí a l'Ajuntament, en lloc de dir-ho al Sr.
Filiberto, diu el Sr. Filiberto que són amics seus i s'ho expliquen tot i el qual treballa ha
de cobrar, diu la regidora Loli Lafont, que cobrés quan rectifiqui la factura i tregui el que
hagi de treure.
• Seguidament manifesta el Sr. Filiberto que la gent està protestant perquè no
s'estan arreglant els sots dels camins i realitzant els treballs de manteniment en
els jardins i carrers, que estan completament abandonats, mes desastre
impossible, diu la Sra. Alcaldessa, que no és cert que els sots dels camins s'estan
arreglant, que ella fa temps que els comandament arreglar i s'estan fent a poc a
poc, pel que fa al jardí va ser el Sr. Filiberto qui com a conseqüència del canvi
d'enllumenat autoritzo tallar tota la xarxa de reg que limita amb la vorera del
passeig i ara no es pot regar i arreglar costa més de 3.000 €, i no ho pot reparar,
diu Filiberto que si autoritze que es tallés la xarxa va ser perquè es canviaria tot el
jardí per la qual cosa no valia la pena arreglar-ho, que ells estaven arreglant el
jardí,diu la regidora Loli Lafont que ni tan sols van fer el tractament de les
palmeres i Filiberto diu que sí que les palmeres es van tractar, llavors Loli Lafont
li replica "que les van tractar a els Collons" el Sr Filiberto diu que són unes
malament educades i que consti en acta aquesta expressió, i la regidora Loli
Lafont diu "Me la bufa", i Filiberto diu que consti també en acta.

• Seguidament pregunta Patricia Antoni pel gual que sol·licito Mª Cruz Ferrús de
reserva per a minusvàlids; li contesta la Sra. Alcaldessa que ella sol·licitava un
gual per al seu ús exclusiu i que actualment aquest supòsit no està regulat en la

normativa municipal, si està regulada la reserva genèrica per a minusvàlids, per la
qual cosa s'estudiés. La regidora Patricia Antoni diu que es tingui en compte i que
en la mesura que es senyalitzen diversos llocs d'aparcament de reserva per a
minusvàlids.
I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 20, 25 hores de la que jo com a
secretària s'estén la present que se sotmet a la signatura de la Sra. Alcaldessa.
En Albalat dels Tarongers a 30 de juny del 2016.
Vist i plau
L'ALCALDESSA LA SECRETÀRIA

