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Sessió Ordinària del Plenari de l’Ajuntament del dia 11 de gener de 2018

ASSISTENTS:
Alcalde-President:
En Josep Almenar i Navarro
Regidors i Regidores:
Manuel Dasí i Gil
Rosario González i Fernández
Sandra Herrero i Guerola
Guillem Tortosa i Soriano
Rosa María Alejos i Montoro
Mario Guillén i Rodríguez
Paula Rodríguez i Tercero
José Alberto Sanchis Cuesta
Xavier Rius i Torres
Alba Encinas i Ruíz
Carles Conejos i Cortés
Juan Enrique Llopis i Canovas
María Begoña Laserna i Larburu
Maria José Royo i Córdoba
Diego Soriano i Alonso
Excusa la seua presència:
Javier Prósper i Palomares
Secretari de la Corporació:
Antonio Miguel Palop Marín
Vicesecretari Interventor
José Vicente Aparisi Aparisi

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Picanya, a 11 de gener de dos mil díhuit.
Escaientment convocats i notificats mitjançant l’Ordre del Dia comprensiu dels assumptes que
s’han de tractar, es reuniren sota la Presidència del Sr. Alcalde En Josep Almenar i Navarro,
en primera convocatòria, les persones adés esmentades, integrants de la majoria dels
membres de la Corporació, per a celebrar la sessió ordinària i pública.
Essent les vint hores i trenta-huit minuts la Presidència, declara obert l’acte, amb el següent
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ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (9 de novembre de 2017). Sr.
Alcalde dóna pas a aquest punt de l’Ordre del dia.
La Sra. Laserna, regidora del grup municipal popular, demana que s’arreplegue literalment la
intervenció del Sr. Pròsper a la moció dos (RE 6064) del grup municipal Compromís, amb la
següent literalitat:
“Para contestar esta moción, remarcar varias cuestiones:
Había una concentración autorizada que era la de la Comissió 9 d’Octubre, a la que se
unieron 300 personas de la CUP. Un grupo independentista se sumó a las 700 personas
de la manifestación, con lo cual en el inicio en la Plaza San Agustín se concentraron 1.000
personas.
Había una concentración NO AUTORIZADA, por parte de grupos ultras de extrema
derecha en un punto cercano al inicio de la marcha, que fue la Plaza San Agustín.
La Policía Nacional acordonó tanto a los grupos ultras de extrema derecha como a los
independentistas que se sumaron a la manifestación de la Comissió 9 d´Octubre.
Los enfrentamientos se produjeron con CARÁCTER PREVIO en las calles aledañas a este
punto de inicio.
En todo este contexto, podriamos preguntarnos ¿Por qué no hubo identificados o
detenidos? La prioridad máxima de la Policía era preservar la seguridad de los
manifestantes.
Ahora bien, un inciso en este tema. En el punto 3 de la Moción en el que se solicita una
investigación para identificar a los culpables debo enseñarle este artículo de El País, que
dice: El Juez imputa a los ultras que reventaron la marcha de Valencia delitos de odio,
lesiones y desórdenes públicos. Nueve de los trece investigados pertenecen a los Yomus,
los seguidores radicales del Valencia CF.
Por tanto, no estaría de más, que no se faltara a la verdad en las mociones.
Votaremos a favor, siempre y cuando se retiren los puntos 2 y 3 de la moción. Ahora bien,
al igual que se hizo en la Diputación de Valencia, podemos anular esta moción y sustituirla
por la moción institucional que se aprobó.”
L’acta va ser aprovada per UNANIMITAT amb l’esmena referida.
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2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DE FISCALITZACIÓ LIMITADA
PRÈVIA PER A DESPESES I INGRESSOS. Sr. Alcalde dóna pas a aquest punt de l’Ordre
del dia.
S’explica l’expedient, especialment, el següent Informe Proposta dictaminada favorablement
per la corresponent Comissió Informativa:
“És interès d'aquest Ajuntament la millora en els mecanismes de gestió i control intern.
Són moltes les raons que motiven la implantació del model de fiscalització prèvia limitada,
tenint a més en compte que altres Corporacions Locals duen a terme el seu control intern
seguint el sistema de fiscalització prèvia limitada.
L'Ajuntament de Picanya ha vingut duent a terme el control intern seguint les pautes
d'un model clàssic que comprèn la intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o
expedient susceptible de produir drets i obligacions de contingut econòmic o moviment de
fons. Açò suposa verificar que cadascun dels actes, documents o expedients referits s'ajusten
a l'ordenament jurídic vigent abans que es dicte la corresponent resolució. Però si bé és
aquest un model exhaustiu respecte de la completa revisió de tots els actes, documents i
expedients amb contingut econòmic i respecte al control de legalitat, no resulta el més idoni
per a l'exercici del control financer a l'efecte de l'avaluació, des d'una òptica global, dels
processos i de la gestió financera de l'Entitat, quedant amb açò només parcialment cobertes
les funcions de control intern definides en el Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
En el nou model d'Intervenció es destaca la voluntat de generalitzar la fiscalització
prèvia limitada o l'excepció de la mateixa quan escaigui, així com el disseny i implantació d'un
control financer exercit per la Intervenció General cercant els objectius següents:
a) Reduir al màxim la incidència de la fiscalització dels expedients en els terminis de
tramitació dels mateixos.
b) Millora continuada dels procediments de gestió economicofinancera mitjançant el
control financer, la finalitat del qual consisteix a comprovar amb posterioritat el compliment
raonable, des d'una òptica global, de les normes d'aplicació i que la gestió econòmica s'ajusta
als principis d'eficàcia, eficiència i economia.
Tot açò basat en el principi que la fiscalització de les operacions amb contingut econòmic
s'efectuarà amb posterioritat a la seua resolució mitjançant la utilització de tècniques de
mostreig i auditoria, excepte en aquells supòsits establits per la Llei o que siguen determinats
pel Ple en funció del risc dels mateixos, en aquest cas s'efectuarà de forma prèvia a la
resolució aprovatòria.
En els supòsits de fiscalització prèvia limitada es determinaran els extrems al fet que
se cenyirà aquesta intervenció. En aquest sentit, les comprovacions en l'etapa prèvia
tendeixen a limitar-se a aquelles que exigeixen les normes o són necessàries per a la gestió o
coordinació de processos i, en cap cas, tenen la finalitat de suplir, controlar o tutelar els
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centres gestors, com a principals responsables de les actuacions que promoguen o impulsen.
Les comprovacions posteriors es dissenyaran basant-se en normes, tècniques i procediments
d'auditoria, les quals s'executaran de forma sistemàtica i a manera de control financer
permanent dels serveis i procediments.
Considerant tot açò així com la necessitat, en honor de l'interès públic, d'introduir una
major agilitat, no solament en el procés de gestió dels citats expedients, sinó també en el
tràmit de fiscalització dels mateixos, és aconsellable l'establiment d'un sistema de fiscalització
prèvia limitada.
Atès l’informe de la intervenció municipal emès al respecte.
ES PROPOSA
PRIMER.- Acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia per als ingressos i les
despeses en el termes següents:
1er.- FISCALITZACIÓ D’INGRESSOS
1. Se substitueix la fiscalització prèvia de drets e ingressos de la Tresoreria Municipal per
a la presa de raó inherent en comptabilitat. Esta substitució inclou també els actes
d’anul·lació de drets.
2. La substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la Tresoreria de
l'Entitat Local pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i el control
posterior no inclou a la fiscalització dels actes d'ordenació i pagament material derivats
de devolucions d'ingressos indeguts.
3. En el cas que en l'exercici de la funció interventora l'òrgan interventor es manifestara
en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients
examinats i la disconformitat es referisca al reconeixement o liquidació de drets a favor
de les Entitats Locals o els seus organismes autònoms, així com a l'anul·lació de
drets, l'oposició es formalitzarà en nota d'objecció que en cap cas suspendrà la
tramitació de l'expedient.
2on.- FISCALITZACIÓ DE DESPESES
1. La intervenció municipal es limitarà a comprovar els requisits bàsics següents:
a) L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la
despesa o obligació que es propose contraure.
En els casos en els quals el crèdit pressupostari done cobertura a despeses amb
finançament afectat es comprovarà que els recursos que els financen són executius,
acreditant-se amb l'existència de documents fefaents que acrediten la seua efectivitat.
Quan es tracte de contraure compromisos de despeses de caràcter plurianual es
comprovarà, a més, si es compleix el que s’establix en l'article 174 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals.
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S'entendrà que el crèdit és adequat quan finance obligacions a contraure o nascudes i
no prescrites a càrrec a la tresoreria de l'Entitat Local que complisquen els requisits
dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
b) Aquells altres extrems trascendents en el procés de gestió fixats en l'Acord del Consell
de Ministres, vigent a cada moment, pel que fa a l'exercici de la funció interventora en
règim de requisits bàsics, en aquells supòsits que siguen aplicable a les Entitats
Locals, que hauran de comprovar-se en tots els tipus de despesa que comprèn.
2. No obstant açò, serà aplicable el règim general de fiscalització i intervenció prèvia respecte
d'aquells tipus de despesa i obligacions per als quals no s'haja acordat el règim de requisits
bàsics a l'efecte de fiscalització i intervenció limitada prèvia, així com per a les despeses de
quantia indeterminada.
3. Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització i intervenció limitada prèvia seran
objecte d'una altra plena amb posterioritat. Aquestes actuacions es duran a terme en el marc
de les actuacions del control financer que es planifiquen en els termes arreplegades en el títol
III del Reial Decret 424/2017.
3er.- FISCALITZACIÓ DE MOVIMENTS DE FONS I VALORS
1.- Respecte dels moviments de fons que tinguen el caràcter de bestretes de caixa fixa o de
pagaments a justificar s’estarà a allò disposat en el Reial Decret 424/2017.
2.- No estaran subjectes a fiscalització plena els moviments de fons que tinguen el caràcter
de no pressupostaris segons la normativa comptable, limitant-se la intervenció a pendre raó
en la comptabilitat municipal. Estos moviments seran objecte d’una fiscalització plena amb
posterioritat, que es duran a terme en el marc de les actuacions del control financer que es
planifiquen en els termes arreplegades en el títol III del Reial Decret 424/2017.

SEGON.-El present acord produirà efectes a partir del dia 1 de gener de 2018.
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El text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat mitjançant Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2004, en el seu article 219.2 estableix que el Ple de
la Corporació podrà acordar, a proposta del president i previ informe de l'òrgan interventor,
que la fiscalització prèvia de les obligacions i despeses es limite a comprovar, a més dels
extrems assenyalats en la pròpia Llei, aquells altres que per la seua transcendència en el
procés de gestió es determinen expressament.
Tanmateix, amb data de 28 d’abril de 2017 es va aprovar el Reial Decret 424/2017,
pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, i en el
que es regula entre altres el règim de la fiscalització limitada prèvia.
Aquesta fiscalització prèvia limitada es completarà amb la qual es durà a terme amb
posterioritat a la realització de la despesa, d'acord amb allò disposat en el paràgraf 3er de
l’esmentat article 219 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
El que s’informa als efectes oportuns.”
Sense deliberació es sotmesa a votació i aprovada per UNANIMITAT.
3- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PLA EDIFICANT DE LA GENERALITAT VALENCIANA. Sr.
Alcalde dóna pas a aquest punt de l’Ordre del dia.
Es dóna compte de l’expedient i, especialment, de la següent proposta d’acord dictaminada
en la corresponent Comissió Informativa:
“Assumpte: ADHESIÓ AL PLA EDIFICANT DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Pla de construcció, reforma i millora dels centres educatius
El dret a l'educació dels ciutadans i ciutadanes, contemplat en l'article 27 de la Constitució,
així com el dret a la protecció de la infància i l'adolescència, implica el deure i el dret a
l'escolarització en centres docents amb una infraestructura adequada i de qualitat.
D'acord amb l'exposat, a l'article 15 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de
finançament de les comunitats autònomes, atribueix a l'educació la condició de servei públic
fonamental, amb vista a garantir la seva prestació en tot el territori.
Considerant l'efectiva satisfacció d'aquest dret, que es materialitza necessàriament mitjançant
la dotació d'unes infraestructures educatives de qualitat i d’acord amb la garantia
constitucional del dret, determina que actuacions com ara l'eliminació dels barracons, la
construcció de nous centres, l'ampliació, adequació d'aquells altres que tenen saturades i
sobre-utilitzades les seues instal·lacions, i la rehabilitació de les instal·lacions obsoletes, es
constitueixen en un objectiu prioritari i obligat de l’administració educativa responsable.
En aquest marc, la Generalitat ha incrementat de forma rellevant la dotació que, per a
inversions en infraestructures educatives, reflecteixen anualment els seus pressupostos,
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concretament ha passat de destinar 57,3 milions d'euros en el pressupost inicial de 2015, a
dotar amb 133,4 milions d'euros el corresponent capítol pressupostari per a l'exercici 2017.
Política d'inversions que s'articula al voltant del següent eix d’actuació prioritari: d'una banda
mitjançant l'impuls de la construcció de nous centres docents públics, i per una altra amb la
millora dels existents, amb intervencions de caràcter integral, a través de rehabilitacions,
ampliacions i millores de tot tipus en centres, de totes les etapes educatives.
Conseqüència d'aquesta ferma voluntat d'adequació de les infraestructures públiques
educatives a les necessitats i demandes de la ciutadania, la Generalitat va fer públic, al gener
de 2016, el Mapa d'infraestructures escolars, on es detallaven les actuacions prioritàries de
construcció de nous centres, d'ampliació i adequació d'altres, amb la doble finalitat de
disposar d'una oferta adequada de llocs escolars, i d'eliminar els barracons existents.
És en aquest context d'impuls a la garantia de la prestació del servei públic fonamental
d'educació, on es posa de manifest la necessitat d'establir vies de cooperació entre les
diferents administracions públiques territorials implicades, que permeten sumar els esforços
de l'Administració de la Generalitat i d'aquelles administracions locals que així ho manifesten.
Cooperació entre administracions que s’ha considerat adequat instrumentar a través de la
figura de la delegació de competències.
Vist, d'una banda, la voluntat de col·laboració entre l’ administració local i autonòmica,
l'objectiu comú de millora de les infraestructures educatives, la possibilitat d'assumpció
mitjançant delegació pels ajuntaments de les competències necessàries per a l'execució de
les inversions necessàries en matèria d'infraestructures educatives, així com l’interès de
salvaguardar el dret dels menors a la educació, mitjançant la creació d'una oferta educativa a
la xarxa de centres públics que compte amb la infraestructura necessària, es necessita
l'aprovació d'aquesta norma, per tal d'impulsar de forma rellevant la realització de les
inversions recollides en el mapa d'infraestructures educatives.
A aquests efectes, i en compliment del Decret Llei 5/2017, del Consell, és condició
indispensable adherir-se al Pla de Cooperació, amb la consulta prèvia al consell escolar
municipal.
Vist que la sol·licitud, en tot cas, ha d'identificar l'actuació concreta a realitzar i haurà de ser
subscrita per l'òrgan competent. En el cas dels ajuntaments, la decisió de presentar aquesta
sol·licitud se adoptarà per acord plenari.
Considerant que el Consell Escolar Municipal, reunit amb data 29 de novembre de 2017, donà
el vist i plau a les diferents sol·licituds presentades al Pla Edificant, pels Centres Educatius
públics de Picanya i que són les que a continuació es relacionen:
Ausiàs March:
1.- Instal·lació d’un ascensor
2.- Anivellar el pati per a donar accessibilitat als edificis
3.- Instal·lació de coberta per a comunicar els edificis d’Infantil i Primària
4.- Reparació de goteres en la porxada
5.- Pavelló cobert
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6.- Canviar la tanca del pati i posar una porta de seguretat
7.- Millores a la cuina: forns, nevera,...
8.- Mobiliari nou per a les classes.
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CEIP Baladre:
1.- Reforma de banys en planta baixa i primer pis de l’edifici de Primària
2.- Reforma de banys del gimnàs
3.- Canvi de manovelles de les portes
4.- Instal·lació de tendals o cobertes per a les aules del pis superior de l’edifici de Primària
5.- Pintura d’aules, despatxos i portes de l’edifici de Primària i d’Infantil
6.- Cobrir la part superior del gimnàs
7.- Canviar les portes, finestres d’alumini i persianes de l’edifici de Primària i casa del
conserge
8.- Posar reixes en diverses finestres
9.- Cobrir el pati de Primària, almenys la zona de grades
10.- Instal·lar una coberta a l’entrada de l’escola pel carrer Generalitat Valenciana
IES Enric Valor:
1.- Reparació de les cornises de l’edifici
2.- Tancament d’una part de la la porxada per a convertir-la en dues aules
3.- Millora instal·lacions elèctriques aula tecnologia
4.- Instal·lació reixes de seguretat
5.- Tancament de les zones enjardinades amb baranes de fusta
6.- Revisió de l’eixida de fums de la cuina
7.- Instal·lació d’un sistema exterior a la façana per reduir la temperatura a les aules
8.- Reparació d’alguns desperfectes a les graderies,
9.- Equip de so portàtil per a reunions
10.- Armaris estàndard d’aula amb portes de vidre
11.- Bancs per a les zones del pati.
Per tot això exposat, ES PROPOSA:
PRIMER.- Demanar l'adhesió a aquest pla de cooperació, per a les actuacions que indica el
decret Llei 5/2017 de 20 d'octubre.”
Sense deliberació es sotmesa a votació i aprovada per UNANIMITAT.
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE LES SEGÜENTS ORDENANCES
2018: Sr. Alcalde dóna pas a aquest punt de l’Ordre del dia.
Es dóna compte de l’expedient i, especialment, de les següents propostes d’acord
dictaminades en la corresponent Comissió Informativa:
4.1 IVTM 2018
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“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Per tal de procedir a l’actualització de la terminologia que es refereix a persones amb
discapacitat, segons la disposició addicional octava paràgraf segon, de la Llei 39/2006, es
proposa l’eliminació dels termes amb connotació pejorativa i la seua adaptació a la normativa
vigent.
A més a més, s’actualitzarà documentació que ja no cal aportar i terminis per tal de procedir a
una millor tramitació dels expedients.
Actualment l’ordenança diu:
Article 2.1.- Estaran exempts de l’Impost.

a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitat Autònoma, i Entitats Locals adscrits a
la defensa Nacional o a la Seguretat Ciutadana.

b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents
diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguen
súbdits dels respectius països, externament identificats i a condició de reciprocitat
en la seua extensió i agradosia. Així mateix, els vehicles dels Organismes
Internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb
estatut diplomàtic.

c) Els vehicles respecte dels quals es derive d’allò disposat en tratats o convenis
internacionals.

d) Les ambulàncies i la resta de vehicles directament destinats a l’assistència
sanitària, o bé al trasllat de ferits o malalts.

e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda que es referix la lletra A de
l'annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat per Real Decret 2822/1998,
de 23 de desembre.
Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al
seu ús exclusiu. Esta exempció s'aplicarà en tant es mantinguen dites
circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als
destinats al seu transport.
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Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als
subjectes passius beneficiaris d'estes per més d'un vehicle simultàniament.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 671114 AX6I7-86YPG-NL2SN 66DA8F7F3D3A36D882D00AEE9DC6E5258EFE48EC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

A efectes del que disposa este paràgraf, es consideraran persones amb
minusvalidesa els que tinguen esta condició legal en grau igual o superior al 33%.

f) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla
d’Inspecció Agrícola.
2.- Per a poder aplicar les exempcions a què es referix el paràgraf f) de l'apartat 1 d'este
article, els interessats hauran d'instar la seua concessió indicant les característiques del
vehicle, la seua matrícula, la possessió de la cartilla d’inspecció agrària, i la causa del
benefici. Declarada l'exempció

per l'Administració municipal, s'expedirà un document que

acredite la seua
concessió.
3.-.Tractant-se de l'exempció regulada en el paràgraf segon del paràgraf e) de l'apartat 1
anterior, els interessats per a poder gaudir-la hauran de sol·licitar-la entre l’1 de gener i el 28
de febrer de l’any en curs i justificar la seua condició de minusvàlid i el destí del vehicle, per
mitjà de la presentació de la documentació següent:

a) Sol·licitud de l'interessat.
b) Certificat de la minusvalidesa que patix i el grau d'esta, expedit pel Centre de
Valoració i Orientació de Discapacitats de la Conselleria de Benestar Social o
resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeguent la
condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran
invalidessa. Cal que aparega el període de validessa temporal o definitiva.

c) Permís de circulació del vehicle a nom del minusvàlid.
d) Fitxa tècnica del vehicle.
e) Fotocòpia del permís de conduir o declaració de no tindre’l.
f) Pòlissa d’assegurança amb les dades dels conductors del vehicle i les dades
del vehicle assegurat.

g) Declaració jurada que justifique que el vehicle està destinat exclusivament a
l'ús de la persona minusvàlida o al seu transport.
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En el cas de matriculació o primera adquisició, caldrà sol·licitar-la en el termini de 2 mesos
comptadors des de la declaració d’alta del vehicle.
Si la sol·licitud es realitza una volta transcorreguts els terminis establerts, la concessió sortirà
efectes en l’exercici econòmic següent al de la seua presentació.
La concessió de l’exempció tindrà una duració coincident amb el reconeixement de la
minusvalidesa amb un límit de 5 anys, de manera que:
- Si el titular del vehicle presenta una minusvalidesa de caràcter definitiu o permanent el
termini de concessió i gaudi de l’exempció serà de 5 anys.
- Si la minusvalidesa reconeguda estiguera subjecta a termini de caducitat, la finalització de
l’exempció es farà coincidir amb aquesta.
Finalitzat el període de gaudi de l’exempció, caldrà sol·licitar-se per escrit la seua renovació
des de l’1 de gener fins al 28 de febrer de l’exercici en el qual se sol·licita la seua aplicació.
Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini sortirà efectes a l’exercici següent.
La denegació de l’exempció o bé de la seua renovació es realitzarà mitjançant resolució
motivada de l’Alcaldia.
Davant l’incompliment del subjecte passiu de renovar periòdicament l’exempció concedida
amb anterioritat, l’administració tributària municipal no aplicarà l’exempció, en tant en quant el
subjecte passiu no realitze l’esmentada sol·licitud de renovació.
Davant la renúncia a una exempció per minusvalidesa que es gaudisca per a un determinat
vehicle per tal de traslladar-la a un altre, no sortirà efectes fins a l’exercici següent al de la
seua petició.
4.- Les persones minusvàlides que ja tenen concedida l'exempció per tindre adaptat el vehicle
per a la seua conducció, gaudiran de l'exempció mentre no siga donat de baixa ni canvie de
titularitat.
Article 4.4. S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’Impost per als vehicles històrics, o
aquells que tinguen una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys comptats a partir de la data de la
seua fabricació. Si aquesta no fora coneguda, es prendrà com a tal la data de la primera
matriculació o, si aquesta no consta, la data en la qual el corresponent tipus o variant es deixà
de fabricar.
La bonificació prevista no resultarà aplicable als subjectes passius beneficiaris d'esta per més
d'un vehicle simultàniament.
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L’ajuntament aplicarà d’ofici la bonificació a aquells vehicles que consten en les bases de
dades municipals amb una antiguitat superior a 25 anys. No obstant, quan a un subjecte
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passiu li siga aplicable la bonificació per més d’un vehicle s’aplicarà sobre el més antic,
excepte que per l’interessat es manifeste l’opció d’aplicar la bonificació a qualsevol altre
vehicle de la seua propietat al que siga aplicable la bonificació. Aquesta opció deurà deurà
sol·licitar-se expressament per l’interessat, mitjançant escrit adreçat a l’ajuntament abans del
28 de febrer de l’exercici. Si la sol·lictud es presenta fora del dit termin, la bonificació
s’aplicarà a partir de l’exercici següent al que fora sol·licitada, prèvia aprovació de la mateixa.

5. Els vehicles elèctrics, així com els vehicles híbrids (motor elèctric-gasolina, elèctric-diésel, o
elèctric-gas) gaudiran d'una bonificació en la quota de l'impost del 50 per 100.
Per a ser beneficiari de la bonificació deurà sol·licitar-se expressament per l’interessat, i
assortirà efectes, si escau, des del període impositiu següent a aquell en què se sol·licite. A la
sol·licitud haurà d'acompanyar-se l'acreditació del compliment de les condicions exigides per
al seu reconeixement, mitjançant l'aportació de còpia de la fitxa tècnica del vehicle.
No obstant açò, aquestes bonificacions podran assortir efectes en l'exercici corrent, respecte
dels vehicles que siguen altes en l'Impost com a conseqüència de la seua matriculació. Una
vegada reconeguda la bonificació, l'Ajuntament procedirà a la devolució de l'excés de
l'ingressat.
La bonificació prevista no resultarà aplicable als subjectes passius beneficiaris d'esta per més
d'un vehicle simultàniament.
Article 7.3.- Tant en el cas de baixa temporal com definitiva, en el supòsit d'haver satisfet el rebut
corresponent a tot l'any natural, per a procedir a la devolució dels trimestres cobrats en excés
caldrà que l’interessat presente:

-

Rebut

-

Baixa de trànsit

-

Número de compte bancari

Cal que diga:
Article 2.1.- Estaran exempts de l’Impost.
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a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitat Autònoma, i Entitats Locals adscrits a la defensa
Nacional o a la Seguretat Ciutadana.
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b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i
funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguen súbdits dels respectius
països, externament identificats i a condició de reciprocitat en la seua extensió i agradosia.
Així mateix, els vehicles dels Organismes Internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels
seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
c) Els vehicles respecte dels quals es derive d’allò disposat en tratats o convenis
internacionals.
d) Les ambulàncies i la resta de vehicles directament destinats a l’assistència sanitària, o bé
al trasllat de ferits o malalts.
e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda que es referix la lletra A de l'annex II del
Reglament General de Vehicles, aprovat per Real Decret 2822/1998, de 23 de desembre.
Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de persones discapacitades per al
seu ús exclusiu. Esta exempció s'aplicarà en tant es mantinguen dites circumstàncies, tant als
vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport.
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als
subjectes passius beneficiaris d'estes per més d'un vehicle simultàniament.
A efectes del que disposa este paràgraf, es consideraran persones amb discapacitats els
que tinguen esta condició legal en grau igual o superior al 33%.
f)

Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció Agrícola.

2.- Per a poder aplicar les exempcions a què es referix el paràgraf f) de l'apartat 1 d'este
article, els interessats hauran d'instar la seua concessió indicant les característiques del
vehicle, la seua matrícula, la possessió de la cartilla d’inspecció agrària, i la causa del
benefici. Declarada l'exempció per l'administració municipal, s'expedirà un document que
acredite la seua concessió.
3.-Tractant-se de l'exempció regulada en el paràgraf segon del paràgraf e) de l'apartat 1
anterior, els interessats per a poder gaudir-la hauran de sol·licitar-la entre l’1 de setembre i el
31 de desembre de l’any en que finalitza l’exempció i justificar la seua condició de persona
amb discapacitat el destí del vehicle, per mitjà de la presentació de la documentació següent:
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a. Sol·licitud de l'interessat.
b. Certificat de la discapacitat que patix i el grau d'esta, expedit pel Centre de
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Valoració i Orientació de Discapacitats de la Conselleria de Benestar Social o
resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeguent la
condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran
invalidessa. Cal que aparega el període de validessa temporal o definitiva.
En el cas de matriculació o primera adquisició, caldrà sol·licitar-la en el termini de 2 mesos
comptadors des de la declaració d’alta del vehicle.
Si la sol·licitud es realitza una volta transcorreguts els terminis establerts, la concessió sortirà
efectes en l’exercici econòmic següent al de la seua presentació.
La concessió de l’exempció tindrà una duració coincident amb el reconeixement de la
minusvalidesa amb un límit de 5 anys, de manera que:
- Si la persona titular del vehicle presenta una discapacitat de caràcter definitiu o permanent el
termini de concessió i gaudi de l’exempció serà de 5 anys.
- Si la discapacitat reconeguda estiguera subjecta a termini de caducitat, la finalització de
l’exempció es farà coincidir amb aquesta.
Finalitzat el període de gaudi de l’exempció, caldrà sol·licitar-se per escrit la seua renovació
des de l’1 de setembre fins al 31 de desembre de l’exercici en que finalitza la seua aplicació.
Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini sortirà efectes a l’exercici següent.
La denegació de l’exempció o bé de la seua renovació es realitzarà mitjançant resolució
motivada de l’Alcaldia.
Davant l’incompliment del subjecte passiu de renovar periòdicament l’exempció concedida
amb anterioritat, l’administració tributària municipal no aplicarà l’exempció, en tant en quant el
subjecte passiu no realitze l’esmentada sol·licitud de renovació.
Davant la renúncia a una exempció per discapacitat que es gaudisca per a un determinat
vehicle per tal de traslladar-la a un altre, no sortirà efectes fins a l’exercici següent al de la
seua petició.
4.- Les persones discapacitades que ja tenen concedida l'exempció per tindre adaptat el
vehicle per a la seua conducció, gaudiran de l'exempció mentre no siga donat de baixa ni
canvie de titularitat.
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4. S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’Impost per als vehicles històrics, o
aquells que tinguen una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys comptats a partir de la data de la
seua fabricació. Si aquesta no fora coneguda, es prendrà com a tal la data de la primera
matriculació o, si aquesta no consta, la data en la qual el corresponent tipus o variant es deixà
de fabricar.
La bonificació prevista no resultarà aplicable als subjectes passius beneficiaris d'esta per més
d'un vehicle simultàniament.
L’ajuntament aplicarà d’ofici la bonificació a aquells vehicles que consten en les bases de
dades municipals amb una antiguitat superior a 25 anys. No obstant, quan a un subjecte
passiu li siga aplicable la bonificació per més d’un vehicle s’aplicarà sobre el més antic,
excepte que per l’interessat es manifeste l’opció d’aplicar la bonificació a qualsevol altre
vehicle de la seua propietat al que siga aplicable la bonificació. Aquesta opció deurà deurà
sol·licitar-se expressament per l’interessat, mitjançant escrit adreçat a l’ajuntament abans del
31 de desembre de l’exercici anterior al que s’aplicarà la bonificació. Si la sol·lictud es
presenta fora del dit termin, la bonificació s’aplicarà a partir de l’exercici següent al que fora
sol·licitada, prèvia aprovació de la mateixa.

5. Els vehicles elèctrics, així com els vehicles híbrids (motor elèctric-gasolina, elèctric-diésel, o
elèctric-gas) gaudiran d'una bonificació en la quota de l'impost del 50 per 100.
Per a ser beneficiari de la bonificació deurà sol·licitar-se expressament per l’interessat, i
assortirà efectes, si escau, des del període impositiu següent a aquell en què se sol·licite.
No obstant això, aquestes bonificacions podran assortir efectes en l'exercici corrent, respecte
dels vehicles que siguen altes en l'Impost com a conseqüència de la seua matriculació. Una
vegada reconeguda la bonificació, l'Ajuntament procedirà a la devolució de l'excés de
l'ingressat.
La bonificació prevista no resultarà aplicable als subjectes passius beneficiaris d'esta per més
d'un vehicle simultàniament.
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corresponent a tot l'any natural, per a procedir a la devolució dels trimestres cobrats en excés
caldrà que l’interessat presente:

-

Número de compte bancari

La qual cosa informe als efectes oportuns.”
4.2 IAE 2018
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Per tal de procedir a l’actualització de la terminologia que es refereix a persones amb
discapacitat, segons la disposició addicional octava paràgraf segon, de la Llei 39/2006, es
proposa l’eliminació dels termes amb connotació pejorativa i la seua adaptació a la normativa
vigent.
Actualment l’ordenança diu:
Article 4. Exempcions
f) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de
lucre, per les activitats que duen a terme de caràcter pedagògic, científic, assistencials i
d’ocupació per a l’ensenyança, educació rehabilitació i tutela de minusvàlids, encara que
venguen els productes dels tallers dedicats a aquestos fins, sempre que l’import de la venda,
sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destine exclusivament a l’adquisició de
matèries primeres o al manteniment de l’establiment.

Cal que diga:
Article 4. Exempcions
f) Les associacions i fundacions de persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial,
sense ànim de lucre, per les activitats que duen a terme de caràcter pedagògic, científic,
assistencials i d’ocupació per a l’ensenyança, educació rehabilitació i tutela de persones
discapacitades, encara que venguen els productes dels tallers dedicats a aquestos fins,
sempre que l’import de la venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es
destine exclusivament a l’adquisició de matèries primeres o al manteniment de l’establiment.
La qual cosa informe als efectes oportuns.”
4.3 GUALS 2018
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“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER
ENTRADA I EIXIDA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVA DE VIA
PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU
Per tal de procedir a l’actualització de la terminologia que es refereix a persones amb
discapacitat, segons la disposició addicional octava paràgraf segon, de la Llei 39/2006, es
proposa l’eliminació dels termes amb connotació pejorativa i la seua adaptació a la normativa
vigent.
Actualment l’ordenança diu:
Article 3.
3. Les persones amb minusvalidessa física que sol·liciten i obtinguen la concessió de
l’aprofitament d’un metre lineal de reserva de vorera front al seu habitatge, el qual
constituesca la seua residència habitual, no estaran obligades al pagament de la taxa.

Cal que diga:
Article 3.
3. Les persones amb discapacitat física que sol·liciten i obtinguen la concessió de
l’aprofitament d’un metre lineal de reserva de vorera front al seu habitatge, el qual
constituesca la seua residència habitual, no estaran obligades al pagament de la taxa.
La qual cosa informe als efectes oportuns.”
4.4 TAXA OCUPACIÓ MATERIALS CONSTRUCCIÓ.
“INFORME PROPOSTA
Expedient GV.126/2018/1 Modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per ocupació
de via pública amb materials de construcció, tanques, quioscos i altres.

ANTECEDENTS DE FET:
L’Ordenança es va aprovar en sessió plenària de 1-10-1998 i publicar en el BOP núm. 295, de
12-12-1998 per a la seua entrada en vigor l’1-1-1999.
Ha sigut objecte de successives modificacions el seu art. 5 “Quota tributària”:
Aprovació Ple: 31/10/02
Publicació en el BOP núm. 310, de 31-12-02
Aprovació Ple: 30-10-2008
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Publicació en el BOP núm 311 (sup 6) de 31-12-2008

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 671114 AX6I7-86YPG-NL2SN 66DA8F7F3D3A36D882D00AEE9DC6E5258EFE48EC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Aprovació Ple: 17-11-2010
Publicació en el BOP núm 308 de 29-12-2010
Aprovació Ple: 8-11-2012
Publicació BOP nº310 de 29-12-2012
Aprovació Ple: 20-10-2015
Publicació BOP nº 248 de 29-12-2015
FONAMENTS DE DRET:
1) La proposta de modificació, la seua oportunitat i conveniència:
L’actual redacció del seu art. 5.2, apartats 5 i 6, guarda la següent literalitat:
5. Ocupació de via pública amb materials, runes,
tancs i altres, per dia i m2.- Per obra menor
6. Ocupació de via pública amb materials, runes,
tancs i altres, per dia i m2.- Per obra major

0,5€
0,20 €
Màxim: 3300 €/any

Considerant encara vigent la distinció entre “obres majors” i “obres menors” per els diferents
nivells de requeriment documental i, per tant, d’exigència i treball per al seu control tècnic per
l’Administració, amb independència de que ja no siga el criteri per a una distinta tramitació,
abans ordinària o simplificada de la seua llicència. La vigent Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, de Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana,
distribueix d’acord amb altres criteris les “actuacions subjectes a llicència” (art. 213) i les
“actuacions subjectes a declaració responsable” (art. 214).
Considerant que la Directiva 2006/123/CE, ha sigut traslladada en el nostre ordenament
mitjançant les lleis estatals 17/2009 i 25/2009. La Llei 25/2009 va modificar l'article 84 de la
Llei 7/1985, de 2 ‘abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) a fi de sotmetre els
actes de control preventiu d'àmbit municipal quan es tracte de l'accés i exercici d'activitats de
serveis a les prescripcions de la Directiva de Serveis. Al seu torn, la Llei 2/2011, de 4 de març,
d'Economia Sostenible, va incorporar a la LBRL, els articles 84 bis i 84 ter, establint amb
caràcter general la no exigibilitat de llicència o altres mitjans de control preventius per a
l'exercici d'activitats. Com a excepció admet la possibilitat de submissió a prèvia llicència per
motius relacionats amb la protecció de la salut o seguretat públiques, el medi ambient o el
patrimoni històric-artístic, o quan requeriren d'un ús privatiu i ocupació del domini públic però,
en tot cas, condicionant el seu exigibilitat a un judici de no discriminació, necessitat i
proporcionalitat.
Resultant de la experiència que les ocupacions de via pública complementàries a les obres
superen els criteris de la Directiva i Llei.
Atesa l’actual redacció del seu article 8 “Normes de gestió”:
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“A.) Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per a cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals de temps assenyalats en
els respectius epígrafs.
B) Les persones interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta
ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència, realitzar el dipòsit
previ i formular declaració en què conste la superfície de l'aprofitament i els elements
que s’instal·laran, així com un pla detallat de la superfície que es pretén ocupar i la seua
situació dins del municipi.
Els serveis tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les declaracions
formulades pels interessats i es giraran, si és procedent, les liquidacions
complementàries que procedisquen, i s’hi concediran les autoritzacions una vegada
esmenades les diferències pels interessats, i, si és procedent, realitzats els ingressos
complementaris que procedisca.
C) Quan per causes no imputables al subjecte, el dret a la utilització o aprofitament del
domini públic no es preste o desenvolupe, procedirà la devolució de l'import
corresponent.
D) No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que s'haja abonat i obtingut pels
interessats la llicència corresponent. L'incompliment d'aquest mandat podrà donar lloc a
la no concessió de la llicència, sense perjuí del pagament de la taxa i de les sancions i
recàrrecs que procedisca.
E) Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o subarrendades
a tercers. L'incompliment d'aquest mandat donarà lloc a la cancel·lació de la llicència,
sense perjuí de les quanties que corresponga abonar als interessats.”
Resulta oportú afegir un apartat més amb la següent literalitat:
“F) En els supòsits de l’art. 5.2, apartats 5 i 6, es podrà fer l’ocupació de la via pública
mitjançant una prèvia declaració responsable indicant la fi, la ubicació, el període, la superfície
i la llicència o declaració responsable escaient per a l’obra, així com el compliment del
següents requisits:
“La persona responsable de l'ocupació abans esmentada declara i manifesta
expressament:
1. Que compleix amb els requisits exigits a la normativa vigent per al
reconeixement del dret de poder ocupar la via pública, fins i tot el pagament de
la taxa escaient (adjunta justificació), i que instal·lacions, maquinària i vehicle
es troben en les condicions adequades i d’acord a norma.
2. Que posseeix tota la documentació que ho acredita.
3. Que es compromet a mantenir el seu compliment durant tot el temps que dura
dit reconeixement o exercici de l’ocupació de via pública.
4. Que es protegirà el pas de vianants per la vorera on es realitze l'ocupació, amb
un ample de pas lliure d'1,20 metres. Si açò no és possible, s'habilitarà un pas
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5.

6.
7.
8.
9.

protegit i senyalitzat, tant de dia com de nit, per la calçada amb l'ample de pas
indicat anteriorment.
Que si és necessari el tall del tràfic rodat, s'adoptaran les mesures necessàries
per a no interferir el mateix i es col·locarà la senyalització adequada tant pel
dia com de nit.
Que es realitzarà una neteja de la via pública afectada cada dia després de la
jornada laboral, especialment els caps de setmana.
Que es reposaran els danys ocasionats en la via pública, mobiliari urbà i
instal·lacions públiques.
Que per motiu d'actes festius, enterraments o causes similars s'haurà
d'eliminar l'ocupació de via pública.
Senyalitzar amb 48 hores d’antelació, la reserva d’estacionament, si escau.

El signant accepta i assumeix les següents obligacions:
1. Que l'Ajuntament podrà sol·licitar-li presentació de la documentació necessària
per a la inspecció.
2. Article 69.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques: “la inexactitud, falsedat o omissió, de
caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a una
declaració responsable o a una comunicació, o la no presentació davant de
l'Administració competent de la declaració responsable, la documentació que
siga si és el cas requerida per a acreditar el compliment d'allò que s'ha
declarat, o la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb
l'exercici del dret o activitat afectada des del moment que es tinga constància
de tals fets, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives
a què haguera lloc. Així mateix, la resolució de l'Administració Pública que
declare tals circumstàncies podrà determinar l'obligació de l'interessat de
restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici del
dret o a l'inici de l'activitat corresponent, així com la impossibilitat d'instar un
nou procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat
per la llei, tot això d'acord amb els termes establerts en les normes sectorials
d'aplicació.”
El preceptiu model es publicarà per l’Ajuntament en la seua seu electrònica i, si és el cas, es
facilitarà a les oficines d’atenció a la ciutadania.
Junt a la declaració responsable s’haurà preceptivament de presentar el justificant de
pagament de la taxa per al seu control per l’Administració Econòmica de l’Ajuntament.”
2) Procediment:
No es requereix l’emissió d’informe tècnic - econòmic d’acord amb el disposat a l’article 25 del
TRLRHL, en no tractar-se de l’acord d’establiment d’una nova taxa, sinó d’adaptar el text a la
normativa actual i al previst a l'ordenança municipal relativa a la simplificació de diversos
tràmits administratius.
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D’acord amb allò que se disposa a l’article 16 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’acord de
modificació ha de contenir la nova redacció proposta i la data de començament de la seua
aplicació. En relació a aquest últim punt, el començament de l’aplicació de la modificació
proposta de l’ordenança tindrà lloc a la publicació del text definitiu de la mateixa en el BOP.
Respecte del procediment d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal es contempla a
l’article 17é de TRLRHL:
1.- Aprovació provisional.
2.- Exposició al tauler d’anuncis durant 30 dies, així com al BOP i en un diari dels de major
difusió de la província.
3.- Acord definitiu, resolent les reclamacions que pogueren haver-s’hi presentat.
4.- Publicació del text definitiu de la modificació al BOP.
3) Competència:
D’acord amb allò previst en l’article 22 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, correspon al plenari l’aprovació de les ordenances.

Per tot allò exposat, es proposa al Plenari el següent ACORD:
1r.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de
via pública amb materials de construcció, tanques, quioscos i altres, afegint un apartat més a
la fi del seu art. 8 “Normes de gestió”, amb la següent literalitat:
“F) En els supòsits de l’art. 5.2, apartats 5 i 6, es podrà fer l’ocupació de la via pública
mitjançant una prèvia declaració responsable indicant la fi, la ubicació, el període, la superfície
i la llicència o declaració responsable escaient per a l’obra, així com el compliment del
següents requisits:
La persona responsable de l'ocupació abans esmentada declara i manifesta
expressament:
1. Que compleix amb els requisits exigits a la normativa vigent per al
reconeixement del dret de poder ocupar la via pública, fins i tot el pagament de
la taxa escaient (adjunta justificació), i que instal·lacions, maquinària i vehicle
es troben en les condicions adequades i d’acord a norma.
2. Que posseeix tota la documentació que ho acredita.
3. Que es compromet a mantenir el seu compliment durant tot el temps que dura
dit reconeixement o exercici de l’ocupació de via pública.
4. Que es protegirà el pas de vianants per la vorera on es realitze l'ocupació, amb
un ample de pas lliure d'1,20 metres. Si açò no és possible, s'habilitarà un pas
protegit i senyalitzat, tant de dia com de nit, per la calçada amb l'ample de pas
indicat anteriorment.
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5. Que si és necessari el tall del tràfic rodat, s'adoptaran les mesures necessàries
per a no interferir el mateix i es col·locarà la senyalització adequada tant pel
dia com de nit.
6. Que es realitzarà una neteja de la via pública afectada cada dia després de la
jornada laboral, especialment els caps de setmana.
7. Que es reposaran els danys ocasionats en la via pública, mobiliari urbà i
instal·lacions públiques.
8. Que per motiu d'actes festius, enterraments o causes similars s'haurà
d'eliminar l'ocupació de via pública.
9. Senyalitzar amb 48 hores d’antelació, la reserva d’estacionament, si escau.
El signant accepta i assumeix les següents obligacions:
1. Que l'Ajuntament podrà sol·licitar-li presentació de la documentació necessària
per a la inspecció.
2. Article 69.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques: “la inexactitud, falsedat o omissió, de
caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a una
declaració responsable o a una comunicació, o la no presentació davant de
l'Administració competent de la declaració responsable, la documentació que
siga si és el cas requerida per a acreditar el compliment d'allò que s'ha
declarat, o la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb
l'exercici del dret o activitat afectada des del moment que es tinga constància
de tals fets, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives
a què haguera lloc. Així mateix, la resolució de l'Administració Pública que
declare tals circumstàncies podrà determinar l'obligació de l'interessat de
restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici del
dret o a l'inici de l'activitat corresponent, així com la impossibilitat d'instar un
nou procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat
per la llei, tot això d'acord amb els termes establerts en les normes sectorials
d'aplicació.
El preceptiu model es publicarà per l’Ajuntament en la seua seu electrònica i, si és el cas, es
facilitarà a les oficines d’atenció a la ciutadania.
Junt a la declaració responsable s’haurà preceptivament de presentar el justificant de
pagament de la taxa per al seu control per l’Administració Econòmica de l’Ajuntament.”
2n.- Sotmetre a audiència pública el present acord durant 30 dies, mitjançant l’exposició al
tauler d’anuncis, així com al BOP i en un diari dels de major difusió de la província. Una
vegada transcorregut el període assenyalat sense que s’haguera presentat cap reclamació,
s’entendrà definitivament adoptat l’acord sense necessitat d’altre acord plenari.
3er.- La modificació proposta entrarà en vigor amb efectes des de la publicació definitiva del
text en el BOP.”
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5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE BONIFICACIÓ EN L’IBI URBANA VIVENDES DE
TITULARITAT DE L’ EIGE. Sr. Alcalde dóna pas a aquest punt de l’Ordre del dia.
Es dóna compte de l’expedient i, especialment, de la següent proposta d’acord dictaminada
en la corresponent Comissió Informativa:
“INFORME PROPOSTA
Vista la sol·licitud presentada per l’ENTITAT D’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT
(EIGE), amb CIF Q4601105B titular de diversos immobles situats a Picanya, c/ Zenobia
Camprubí, 2,
S'INFORMA:
1. Que de conformitat amb el que es disposa en el punt 2 quàter de l’article 74 del RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals:
Els Ajuntaments mitjançant ordenança podran regular una bonificació de fins al 95% de la
quota íntegra de l'impost a favor d'immobles en els quals es desenvolupen activitats
econòmiques que siguen declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen
tal declaració. Correspondrà aquesta declaració al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia
sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
2. El Ple de l’Ajuntament celebrat el 20-10-2015, va introduïr aquesta bonificació en l’article
9.5 de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
3. Que la sol·licitud presentada compleix amb el requisit de presentación abans de l’inici del
período voluntari de cobrament de l’exercici 2018. La sol·licitud segons s’indica, es
presentada per EIGEE com entitat de dret públic mitjançant la qual la Generalitat Valenciana
duu a terme la seua política de vivenda, entenent aquesta com un servei d’interés general,
centra la seua activitat en la realització d’actuacions sense ànim de lucre, adreçades a facilitar
l’accés de vivendes de protección pública per a famílies, persones i colectius amb escasos
recursos econòmics.
Per la qual cosa, queda acreditada la circumstància d’especial interés per raons socials.
4. L’import de la quota de l’Impost sobre Béns Immobles per a l’exercici 2018 relatiu als
immobles dedicats a vivendes socials (31) ascendeix a 5.285,13€. L’import màxim de la
bonificació pot ser del 95%.
Al llarg de l’exercici 2017, la bonificació de la qual han gaudit els immobles ha sigut del 75%, i
amb aquest percentatge s’han realitzat els càlculs per a 2018:
Percentatge
75%

Bonificació
3.963,85

A pagar
1.321,28
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5. Pel que fa al període a aplicar aquesta bonificació, l’ordenança estableix un màxim de 4
anys, per tal de no comprometre pèrdua d’ingressos futurs, es proposa que siga concedida
per un període de 2 anys (2018-2019).
El immobles susceptibles d’acollir-se a aquesta bonificació són:
Referència cadastral
2080301YJ2628S0034UJ
2080301YJ2628S0002UJ
2080301YJ2628S0003IK
2080301YJ2628S0004OL
2080301YJ2628S0005PB
2080301YJ2628S0006AZ
2080301YJ2628S0007SX
2080301YJ2628S0008DM
2080301YJ2628S0009FQ
2080301YJ2628S0010SX
2080301YJ2628S0011DM
2080301YJ2628S0012FQ
2080301YJ2628S0013GW
2080301YJ2628S0014HE
2080301YJ2628S0015JR
2080301YJ2628S0016KT
2080301YJ2628S0017LY
2080301YJ2628S0018BU
2080301YJ2628S0019ZI
2080301YJ2628S0020LY
2080301YJ2628S0021BU
2080301YJ2628S0022ZI
2080301YJ2628S0023XO
2080301YJ2628S0024MP
2080301YJ2628S0025QA
2080301YJ2628S0026WS
2080301YJ2628S0027ED
2080301YJ2628S0028RF
2080301YJ2628S0029TG
2080301YJ2628S0030ED
2080301YJ2628S0031RF

Via
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI
ZENOBIA CAMPRUBI

Num
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Porta
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6. Segons l’ordenança reguladora de l’IBI correspon al ple de la corporació la declaración
d’especial interés i la concessió de la bonificació.
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Sense deliberació es sotmesa a votació i aprovada per UNANIMITAT.
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONCESSIÓ DE CREU AL MÈRIT POLICIAL.
Alcalde dóna pas a aquest punt de l’Ordre del dia.

Sr.

Es dóna compte de l’expedient i especialment de la següent proposta d’acord dictaminada en
la corresponent Comissió Informativa:
“ASSUMPTE: Proposta de Creu al Mèrit Policial de la Generalitat per a membre de la Policia
Local de Picanya.
Atès el Decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell, a on es regulen les distincions i
condecoracions que es concedeixen per la Generalitat als membres dels Cossos de la Policia
Local de la Comunitat Valenciana. En especial, l'article 5, que arreplega la Creu al Mèrit
Policial amb Distintiu Blanc, que es lliurarà als membres de la Policia Local quan complisquen,
com a mínim, 25 anys de serveis en el Cos i hagen tingut una trajectòria professional sense
antecedents desfavorables en el seu expedient personal.
Considerant que l'Inspector d'aquesta Policia Local, Eduardo Ábalos García, DNI 29161282-L,
amb nombre d'identificació policial 4619301, va ingressar en la Policia Local el dia 2 de
setembre de 1992; i que, des d'aqueixa data, ha desenvolupat les seues funcions durant més
de 25 anys de forma ininterrompuda, amb un expedient personal sense incidents on consten
antecedents desfavorables.
Resultant que l'Inspector Eduardo Ábalos García reuneix els requisits exigits.
D’acord amb el procediment ordinari del seu art. 9,
S’ACORDA:
Proposar inicialment a la Direcció General competent en matèria de Policia Local el lliurament
de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a l'Inspector de la Policia Local de Picanya,
Eduardo Ábalos García, DNI 29161282-L, amb nombre d'identificació policial 4619301.”
Sense deliberació es sotmesa a votació i aprovada per UNANIMITAT.
7.- PRESENTACIÓ DE MOCIONS.- Sr. Alcalde dóna pas a aquest punt de l’Ordre del Dia.
Pel Grup Municipal Ciudadanos es presenten QUATRE mocions:
UNA.- Registre d’Entrada 6922 Que llegeix la Sra. Royo, portaveu del grup municipal
Ciudadanos:
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“
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nuestro municipio se enfrenta constantemente a nuevos retos ante la continua evolución de la
sociedad que demandan actuaciones claras en materia de equidad, asuntos sociales,
seguridad, urbanísticas, así como en materia de accesibilidad entre otros. La misión de
nuestro Ayuntamiento es afrontar esos retos, abordarlos y convertirlos en oportunidades para
las personas que viven en nuestro municipio.
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social, estableció un nuevo reto para nuestro municipio, un reto marcado con fecha,
concretamente el4 de diciembre de 2017.
Si bien es cierto que en Picanya se viene trabajando en ello desde finales de la década de los
80 principio de Jos 90, con los rebajes de las aceras en los cruces etc, y sigue en ello
mejorando incluso lo ya construido, por ejemplo, con la modificación de la entrada a la casa
consistorial, pero aún es insuficiente, pues no hemos cumplido con el plazo que nos imponla
el Real decreto, aún quedan lugares en nuestro municipio donde todavía no se han adaptado,
como, por ejemplo:
-

Los pasos de peatones en la av. Del Arenal
Paso de peatones a mitad de la av. Sanchis Guarner
Los pasos de peatones en la calle Germanías
Paso de peatones en av. L'Horta esquina con calle San Juan Bautista
La mayoría de pasos de peatones en el polígono industrial de Raga
Subida al escenario en el Centro Cultural... etc.

Ante este nuevo reto, nuestro municipio merece abordar el tema desde la racionalidad.
Racionalidad para ejecutar bajo una adecuada planificación y coordinación, ésta nueva
oportunidad y convertir a Picanya en un municipio todavía más inclusivo y accesible
universalmente.
Esta labor de racionalización se debe realizar bajo una única figura que coordine los distintos
esfuerzos, proponiendo la creación de un coordinador de Accesibilidad a nivel municipal,
permitiendo planificar y realizar un seguimiento de las obras necesarias en los edificios
municipales y espacios urbanos, actuando de forma coordinada con las distintas Áreas de
Gobierno, pues de todas ellas dependen edificios e instalaciones donde se debe intervenir.
Sólo de esta forma garantizaremos una adecuada calidad en el trabajo a llevar a cabo,
incluyendo medidas de formación, de compromiso y de correcto funcionamiento de la llamada
"cadena de la accesibilidad" garantizando un adecuado diagnóstico de las infraestructuras y
equipamientos, sin olvidar las previsiones de evolución demográfica y del envejecimiento de
la población, perdiendo capacidades en un entorno hostil y no preparado para realizar con
normalidad sus actividades cotidianas.
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Todos merecemos mejorar la calidad de nuestro espacio público, siendo para ello necesario
la definición de una política clara y concreta que apueste sin restricciones por la accesibilidad
universal.
Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos-Picanya, toma la iniciativa y solicita a este
ayuntamiento apruebe la siguiente
PROPUESTA:
1.-Estudio por parte de los técnicos de las diversas áreas implicadas, de la exigibilidad de las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, sobre todo en los que debería reunir
las oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al ciudadano, y aquellos de
participación en la vida política y los procesos electorales y también en el acceso y utilización
de los espacios públicos urbanizados,
2.-Nombrar un Coordinador Municipal en materia de Accesibilidad Universal, encargado de
coordinar las acciones a emprender en todos los edificios municipales y espacios públicos,
con objeto de cumplir lo exigido en el Real Decreto Legislativo 112013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social.
*Que, además, controle y fiscalice el trabajo a emprender en las distintas Áreas para llegar a
la completa ejecución de las obras e instalaciones necesarias para adecuar todos los edificios
y espacios públicos municipales.
*Que preste el apoyo de coordinación y traslado de los criterios técnicos en materia de
intervención sobre el espacio público, así como su seguimiento y promoción de las medidas
necesarias para que se hagan efectivos en todo el municipio a través de las distintas Áreas.
*Que sirva de apoyo y articule las iniciativas y propuestas que se propongan.
*Que sirva de instrumento para el cumplimiento de los acuerdos del pleno del Ayuntamiento
de Picanya, donde se adopten acuerdos en materia de accesibilidad, inclusión y supresión de
barreras.
*Que este Coordinador, se encargue de gestionar la resolución de los puntos negros en
materia de accesibilidad que se registren en nuestro municipio.”
Després de la deliberació que seguidament es transcriu, es sotmesa a votació i APROVADA
per UNANIMITAT la seua redacció esmenada.
Deliberació:
El Sr. Llopis, portaveu del G.M. Popular, proposa l’esmena d’incloure també els senyals i la
resta del mobiliari urbà.
La Sra. Royo arreplega l’esmena a la moció.
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El Sr. Alcalde explica que s’han fet, es fan i es faran adaptacions de les diferents dotacions
públiques a les diferents necessitats de les persones; i, també, que el coordinador existeix de
manera material però no formal. Anuncia el vot a favor del grup municipal socialista.
DOS.- Registre d’Entrada 6924 Que llegeix la Sra. Royo, portaveu del grup municipal
Ciudadanos:
“PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
EXPOSICION DE MOTIVOS
El reto del calentamiento global exige tomar medidas para reducir las emisiones de carbono,
uno de los mayores contaminantes es el uso de los motores de combustión en el transporte.
Los poderes públicos y la administración deben fomentar y mejorar el transporte público
colectivo, pero también incentivar el cambio de vehículos de combustión por otros menos
contaminantes. Agilizar el uso de vehículos eléctricos contribuye a reducir las emisiones que
causan el calentamiento global y sus efectos, es también una necesidad que permite reducir
una contaminación que perjudica de forma notable la salud de las personas.
Uno de los elementos que incentiva la compra y uso de estos vehículos es la implantación de
infraestructuras de recarga tanto en garajes comunitarios como en la vía pública. Para facilitar
esa transición es imprescindible que la administración planifique y bonifique la creación y
adecuación de este tipo de infraestructuras en las plazas de garajes residenciales, en los
sitios habilitados en la propia vía pública o en centros de trabajo.
En Picanya no existe ningún punto de recarga para vehículos eléctricos, por lo que no
podemos incentivar la adquisición de este elemento de transporte, así como satisfacer la
demanda de los existentes. Sería interesante fomentar un plan para facilitar la información e
instalación de cargadores en los aparcamientos de residentes.
Cómo no hay mejor que predicar con el ejemplo, consideramos que sería vital la instalación
de un punto de recarga eléctrico municipal.
Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos-Picanya, toma la iniciativa y solicita a este
ayuntamiento apruebe la siguiente
PROPUESTA:
Que los técnicos de las diversas áreas implicadas estudien la posibilidad de un plan de
implantación de puntos de recargas habilitados para vehículos eléctricos.
Informar a la población de la implantación de puntos de carga eléctricos particulares y
comunitarios y asesorar de las subvenciones que cíclicamente otorga la UE. Estado o la
Generalitat.”
Després de la deliberació que seguidament es transcriu, es sotmesa a votació i APROVADA
per UNANIMITAT.
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El Sr. Llopis, portaveu del G.M. Popular, proposa l’esmena d’incloure també una bonificació a
l’ICIO per a la instal·lació dels sistema de recàrrega al garatge.
El Sr. Conejos, regidor del grup municipal Compromís, destaca la importància de promocionar
la mobilitat sostenible amb independència del nombre actual de vehicles.
El Sr. Alcalde anuncia el vot a favor del grup municipal socialista a l’estudi d’un pla
d’implantació de punts de càrrega.
TRES.- Registre d’Entrada 6925 Que llegeix la Sra. Royo, portaveu del grup municipal
Ciudadanos:
“CREACION DE PARQUES CANINOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Al igual que a las personas, a los animales también les gusta poder andar y correr libres,
nuestro municipio puede vanagloriarse de ser de los que más árboles y parques posee para
disfrute de sus habitantes, sin embargo a pesar de tener una importante población canina,
poco hay para el disfrute de los animales junto con sus dueños.
Existe un espacio vallado en la calle Alquería Serrador pero se encuentra en estado
deplorable, está en lamentables condiciones higiénicas, suciedad y parásitos, no dispone de
elementos y mobiliario para los juegos de los animales, lugar para beber, etc...
Pensamos que es una necesidad habilitar un espacio para el esparcimiento de los perros, que
posea los elementos mínimos para el confort, zona de juegos, fuente para beber, papeleras
etc.… y que se mantenga limpio y desinsectado, creando si fuera necesario unas mínimas
normas de comportamiento cívico para mantener el espacio en óptimas condiciones.
Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos-Picanya, toma la iniciativa y solicita a este
ayuntamiento apruebe la siguiente
PROPUESTA:
La adecuación de al menos un lugar para el esparcimiento de los animales con mobiliario
para juegos, fuente para beber, papelera, etc... un lugar donde puedan correr libres de
ataduras y correas.
Pensamos que disponiendo ya de un lugar habilitado para tal fin, el coste en adecentarlo y
hacerlo útil es pequeño comparado con las ventajas que ofrecería.”
Després de la deliberació que seguidament es transcriu, es sotmesa a votació i APROVADA
per UNANIMITAT.
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El Sr. Llopis, portaveu del G.M. Popular, considera que s’hauria primerament d’informar la
rehabilitació així com reglamentar l’ús de l’espai.
El Sr. Alcalde està d’acord però per als cinc existents i dins de l’actual marc d’actuació en la
matèria, que inclou l’estudi de la possibilitat del registre d’ADN, les campanyes de
sensibilització dels propietaris i un creixent esforç en el tractament de plagues.
QUATRE.- Registre d’Entrada 6923 Que llegeix el Sr. Soriano, regidor del grup municipal
Ciudadanos:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Consell Valenciano, ha redactado un Proyecto de Ley de la Huerta de Valencia, una ley
cuya redacción actual protege a la Huerta, pero margina y relega a los principales
protagonistas que han hecho que la huerta exista: los agricultores.
Una ley, que tal cual está redactada, va a poner cadenas a la modernización, competitividad y
rentabilidad de los agricultores en un área emblemática por su situación periurbana, su
significación histórica y su importancia socio-económica. En lugar de limitaciones, lo que
necesitan los agricultores son medidas de impulso y de reconocimiento de la destacada
función que desempeña en la preservación del medio ambiente y en su labor agroalimentaria;
una ley que no recoge prácticamente medidas de apoyo claras y específicas para este sector.
Es inconcebible que un proyecto-ley que se ha regulado para el agricultor, no haya tenido en
cuenta sus alegaciones y aún más, no haya existido un mínimo de consenso por la parte
afectada: los agricultores.
Los agricultores en concreto AVA-ASAJA (Asociación Valenciana de Agricultores), nos solicitó
ayuda a nuestro grupo municipal, para que se valore y se tenga en cuenta estos 12 puntos
básicos y necesarios, en esta ley. Puntos que, si son tenidos en cuenta por el Consell,
aportarán una garantía de responsabilidad frente a los agricultores.
Puntos necesarios para que esta ley no se convierta en una ley enunciativa, sino una ley que
de verdad garantice la protección de la huerta y la protección de los agricultores.
Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos-Picanya, toma la iniciativa y solicita a este
ayuntamiento apruebe la siguiente
PROPUESTA:
El ayuntamiento de Picanya insta a les Corts a tener en cuenta y/o incluir los siguientes
puntos en el Proyecto de Ley de la Huerta de Valencia:
1. Garantizar la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas mediante medidas de
apoyo claras, específicas y concretas.
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2. Establecer un Plan de desarrollo Agrario antes de la aprobación de la Ley consensuado
con los representantes de los agricultores.
3. Destinar a este Plan de Desarrollo Agrario una dotación presupuestaria anual suficiente
que según los cálculos de AVA- ASAJA, tendría que situarse en torno a los 37 millones de
euros al año.
4. Incrementar el presupuesto en los siguientes capítulos que contempla el Plan de acción
Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia (PATODHV): formación,
observatorio de precios, racionalizar fitosanitarios y fertilizan- tes, recuperar variedades
autóctonas y locales. crear una marca de calidad y promocionarla, canales de
comercialización, diversificar rentas agrarias, banco de tierras, pago por servicios ambientales
e incentivos fiscales.
5. Añadir los siguientes capítulos con un presupuesto suficiente: conservación y
mantenimiento de caminos rurales, con- trol de la fauna silvestre, investigación, desarrollo e
innovación, favorecer el relevo generacional, mejora de las estructuras agrarias,
funcionamiento del Ente Gestor, mantenimiento del patrimonio hidráulico, etnológico, vegetal,
Etc. Y adaptación de instalaciones.
6. Utilizar preferentemente los incentivos y bajo ningún concepto emplear la vía represora,
como es el caso de la expropiación.
7. No limitar la elección del cultivo en cada parcela agrícola. No privilegiar un tipo de cultivo
frente a otro (hortícola sobre ar- bóreo). Los agricultores deben tener libertad a la hora de
escoger el cultivo que consideren más apropiado para lograr una explotación competitiva.
8. No limitar la elección del sistema de regadío en cada parcela agrícola.
9. Facilitar la reestructuración parcelaria para mejorar la competitividad de las explotaciones
agrarias. En ese caso, permitir reducir el minifundismo en favor de explotaciones de mayores
dimensiones.
10. Facilitar los trámites administrativos para llevar a cabo cualquier infraestructura necesaria
para la actividad agraria, evitando la excesiva burocracia.
11. El Ente gestor, que es el órgano encargado de gestionar todos los usos y actividades que
se van a poder realizar en la Huerta de valencia, debe otorgar un peso específico y
significativo en su composición a los representantes de los agricultores.
12. Incluir como beneficiarios de las medidas contempladas ato- dos los agricultores y no
únicamente a los agricultores profesionales.
13.Dar traslado del presente acuerdo a la Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-ASAJA) a
la mesa de les Corts y a los Grupos Parlamentarios con representación en les Corts
Valencianes.”
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Després de la deliberació que seguidament es transcriu, es sotmesa a votació i NO
APROVADA amb el següent resultat:
A FAVOR:
EN CONTRA:
ABSTENCIÓ:

4. GM Popular (2) i GM Ciudadanos (2).
12. GM Socialista (9) i GM Compromís (3).
0.

Deliberació:
El Sr. Rius, portaveu del grup municipal Compromís, anuncia el vot en contra perquè li consta
que la Unió de Llauradors està a favor del projecte i perquè és el resultat d’una iniciativa
legislativa popular sotmesa a un procés de participació ciutadana.
El Sr. Alcalde anuncia el vot en contra, amb independència de la seua opinió personal, en
respecte del necessari vot de confiança previ a un projecte d’un govern de coalició del que
forma part el seu partit.
8.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA (Novembre i Desembre de
2017) I D’ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL (3-10-17 i 24 de novembre, 1-7 i 15 de
desembre de 2017). Sr. Alcalde dóna pas a aquest punt de l’Ordre del Dia.
Es dóna compte de les actes de Junta de Govern Local nomenades al punt i que prèviament
s’han enviat als regidors i regidores, així com les resolucions d’Alcaldia referides que són les
següents:
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Nombre del documento
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/1
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/2
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/3
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/4
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/5
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/6
RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/11/7
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/8
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/9
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/10
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/11
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/12
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/13
RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/11/14

Serveis Generals
Serveis Generals

Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals

Urbanisme

Urbanisme
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RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/23
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/24

Resum
Aprovació devolució fiança caseta festes
Aprovació devolució fiança caseta festes
APROVACIÓ RELACIONS DE BAIXA 21 I 22
Inadmissió a tràmit per falta de legitimitat passiva de l'Ajuntament
APROVACIO RELACIO GASTOS O/2017/113
APROVACIO RELACIO GASTOS O/2017/112
Aprovació devolució fiança
Devolucio aval
Aprovació devolució ingressos
Aprovació devolució viatge a Panazol
Aprovació devolució ingressos
Aprovació devolucio ingressos
Aprovació devolució viatge a Panazol
AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER COL·LOCAR CONTENIDOR
D'ENDERROCS, DURANT 1 DIA, FRONT AL Nº 11 C/ SENYERA
EXPEDICIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL DE SEGONA OCUPACIÓ DE
L'HABITATGE UBICAT AL C/ PENYAGOLOSA, 39
EXPEDICIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL DE SEGONA OCUPACIÓ DE
L'HABITATGE UBICAT AL C/ DR. HERRERO, 36-8
EXPEDICIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL DE SEGONA OCUPACIÓ DE
L'HABITATGE UBICAT AL C/ JOSEP MARTI ROS, 12-3
Aprovació devolucio fiança caseta festes 2017
aprovació devolucio fiança caseta festes 2017
Aprovació devolució fiança caseta festes 2017
Aprovacio devolucio fiança caseta festes 2017
APROVACIÓ LLISTA PROVISIONAL PEROSNES ASPIRANTS ADMESES I
EXCLOSES PER A LA FORMACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE
PERSONAL TÈCNIC EN TREBALL SOCIAL
Devolució fiança campionat futbol
Aprovació fraccionament de pagament
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Plenari ordinari 11 de gener de 2018

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/25
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/26
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/27
RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/11/28
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/29
RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/11/30
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/31
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/32
RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/11/33
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/34
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/35
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/36
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/37
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/38
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/39
RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/11/40
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/41
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/42
RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/11/43
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/44
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/45
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/46
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/47
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/48
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/49
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/50
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/51

Serveis Generals
Aprovació fraccionament de pagament
Serveis Generals
Aprovació fraccionament de pagament
Serveis Generals
Aprovació fraccionament de pagament
Serveis Generals
Aprovació fraccionament de pagament
Serveis Generals
Aprovació fraccionament de pagament
Serveis Generals
Aprovació fraccionament de pagament
Serveis Generals
Aprovació fraccionament de pagament
Serveis Generals
APROVACIÓ CÀRRECS OCTUBRE 2017
Seguretat Ciutadana COL.LABORACIÓ AMB POLICIA LOCAL DE CHESTE
Serveis Generals
COMPENSACIÓ DE DEUTES D'IBI URBANA C/ MAJOR, 11
Serveis Generals
Inspeccio tributària càrrec 280/2017
Urbanisme
AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER COL·LOCAR CONTENIDOR
D'OBRES FRONT AL Nº 11 C/ SENYERA
Urbanisme
INADMISSIÓ A TRÀMIT DE LA SOL·LICITUD AMB REGISTRE D'ENTRADA
5969, DE DATA 2-11-17 PER INCOMPETÈNCIA MUNICIPAL
Seguretat Ciutadana JUAN MORALES CRUZ - TARGETA ESTACIONAMENT MR
Serveis Generals
Concessió de gual
Seguretat Ciutadana LLICÈNCIA ANIMAL PP SERGIO FERNANDEZ MARTINEZ.
Serveis Generals
Canvi de nom de gual
Serveis Generals
Canvi nom de gual
Serveis Generals
cONCESSIO GUAL
Serveis Generals
Denegació fraccionament de pagament
Serveis Generals
Bonificacio IVTM per vehicle hibrib
Serveis Generals
Bonificació IVTM per ser vehicle hibrib
Urbanisme
COMUNICACIÓ PRÈVIA DE LA TRANSMISSIÓ DE L'ACTIVITAT DESTINADA
A "BAR" AL C/ VALÈNCIA, 42-B
AMPLIACIÓ AJUDES OCTUBRE 2017
Aprovació fraccionament de pagament
Denegació per no estar el titolar empadronat al nostre municipi
Denegació exempcio IVTM per discapacitat per no estar el vehicle al padrò de
Picanya
Serveis Personals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
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RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/60
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/61
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/62
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/63

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/55
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/56
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/57
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/58

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/54

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/52
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/53

Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals

Serveis Generals
Urbanisme

Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Urbanisme

Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals

Urbanisme

Serveis Generals
Urbanisme

Plenari ordinari 11 de gener de 2018

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/66
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/67
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/68
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/69
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/70
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/71
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/72
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/73
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/74
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/75
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/76
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/77

Denegació IVTM per no estar el titolar empadronat a Picanya
EXPEDICIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL DE SEGONA OCUPACIÓ DE
L'HABITATGE UBICAT AL C/ VISTABELLA, 1-5
EXPEDICIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL DE SEGONA OCUPACIÓ DE
L'HABITATGE UBICAT AL C/ SANT VICENT, 6-7
Alta de gual
Denegació fraccionament de pagament
EXEMPCIO IVTM PER DISCAPACITAT
DECLARACIÓ FALLIT A CALCOMANIAS JULMA SL I CRÉDITS
INCOBRABLES
INSPECCIO TRIBUTARIA IIVTNU 270/2017
Canvi titolaritat de gtual
Canvi de placa per deteriorament
DESESTIMACIÓ SOL·LICITUD REDUCCIÓ CANON CONCESSIONAL
EXPEDICIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL DE SEGONA OCUPACIÓ DE
L'HABITATGE UBICAT AL C/ VERGE DEL PILAR, 13
Modificacio ocupacio de via publica
EXPEDICIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL DE SEGONA OCUPACIÓ DE
L'HABITATGE UBICAT A L'AV. 9 D'OCTUBRE, 55-ESC. 6, PTA. 6
Denegacio fraccionament
EXEMPCIO IVTM PER DISCAPACITAT
APROVACIO RELACIO GASTOS O/2017/114
Aprovació fraccionament de pagament
Aprovació fraccionament de pagament
Aprovació fraccionament de pagament
Concessió de gual
Concessió de gual
Aprovació de gual
Concessio de gual
APROVACIÓ FRACCIONAMENT DE PAGAMENT
DECLARACIÓ DE FALLITS I DE CRÉDITS INCOBRABLES
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RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/88
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/89
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/90
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/91
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/92
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/93
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/94
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/95

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/87

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/86

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/85

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/82
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/83
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/84

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/81

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/80

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/79

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/78

Serveis Generals
Serveis Generals

Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Urbanisme

Urbanisme

Urbanisme

Serveis Generals

Serveis Generals
Serveis Generals
Urbanisme

Urbanisme

Urbanisme

Urbanisme

Serveis Generals

Plenari ordinari 11 de gener de 2018

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/96
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/97

APROVACIO CERTIFICACIO Nº 1 DEL CONTRACTE MILLORA DEL
BARRANC DEL POYO
AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER COL·LOCAR CONTENIDOR
D'ENDERROCS FRONT AL Nº 21 DEL C/ ORIOLA, DURANT 30 DIES.
EXPEDICIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL DE SEGONA OCUPACIÓ DE
L'HABITATGE UBICAT AL C/ SANT ANTONI ABAT, 31-16
EXPEDICIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL DE SEGONA OCUPACIÓ DE
L'HABITATGE UBICAT AL C/ SENYERA, 30-4
Denegació fraccionament de pagament
APROVACIÓ DE FRACCIONAMENT
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA ICIO PER LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE
UNIFAMILIAR AL C/ SANT JOSEP, 37 I RACÓ D'ENRIC VALOR, 5,
COMPENSACIO deutes no liquidats amb obligacions reconegudes pendent de
pagament a nom de Josefa Baixauli Coscolla
CESSIÓ APROFITAMENT URBANÍSTIC PER LA CONSTRUCCIÓ
D'HABITATGE UNIFAMILIAR AL C/ SANT JOSEP, 37 I RACÓ D'ENRIC
VALOR, 5,
AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB CONTENIDOR D'OBRES
FRONT AL Nº 3 AV. SANTA MARIA DEL PUIG
Aprovació devolució fiança
Aprovació devolució fiança
Aprovació devolució ingressos
Aprovació devolució ingressos
DEVOLUCIÓ INGRESSOS EN CONCEPTE D'IAE A RS TURIA
Aprovació de fraccionament
APROVACIO RELACIO GASTOS O/2017/115
AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB CONTENIDOR D'OBRES
FRONT AL Nº 34 C/ SANT JOSEP
Inspeccio tributaria
aPROVACIO FRACCIONAMENT DE PAGAMENT
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RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/111
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/112
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/113
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/114
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/115

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/110

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/108
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/109

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/107

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/106

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/102
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/103
RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/11/104
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/105

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/101

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/100

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/99

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/98

Serveis Generals

Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Urbanisme

Serveis Generals

Serveis Generals
Serveis Generals

Serveis Generals

Serveis Generals

Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Urbanisme

Urbanisme

Urbanisme

Serveis Personals

Serveis Personals

Plenari ordinari 11 de gener de 2018

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/116

APROVACIÓ DE LA PRORROGA DE LA BECA DE COL.LABORACIÓ PER A
PRÀCTIQUES EN SERVEIS SOCIALS A BORJA BOSCÀ BATALLER PER SIS
MESOS
APROVACIÓ PRÒRROGA DE LA BECA PER A PRÀCTIQUES EN L'ÀREA
ECONÒMICA-SERVEI DIGAM A SANDRA RIBES SANCHO PER SIS MESOS
EXPEDICIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL DE SEGONA OCUPACIÓ DE
L'HABITATGE UBICAT AL C/ VENT DEL GARBI, 12
AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MAQUINÀRIA FRONT AL Nº 1
DEL C/ TORRENT
JOSÉ MONTOYA SEBASTIAN (NIF 53362957J)
compensació ingressos duplicats amb deute pendent
Aprovació exempció IVTM per discapacitat
AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER COL·LOCAR CONTENIDOR
D'OBRES FRONT AL Nº 11 PL. MAJOR
RESOLUCIO DE BAIXA DEFINITIVA AL PADRO MUNICPAL D'HABITANTS
PER CADUCITAT D'INSCRIPCIONS D'HABITANTS NO COMUNITARIS SENSE
PERMIS DE RESIDENCIA PERMANENT
JUSTIFICACIO SUBVENCIO 2016 CLUB ESPELEOLOGIA I BARRANQUISME
CABRES DE MUNTANYA
JUSTIFICACIO SUBVENCIÓ 2016 JUNTA LOCAL FALLERA
REPOSICIÓ EN VOLUNTÀRIA DE REBUTS COBRATS EN SETEMBREOCTUBRE 2017
Aprovacio transferencia de crèdit nº 42/2017 entre partides de distinta àrea de
gasto que afecta a despeses de personal
Aprovació fraccionament de pagament
Liquidacions erroneas plusvalua
Bonificacio IVTM per vehicle hybrid
exempció IVTM per discapacitat
AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB CONTENIDOR
D'ENDERROCS FRONT AL Nº 1 C/ PRECIOSSISSIMA SANG
CORRECCIONS AL SUBJECTE PASSIU D'IBI D'OFICI
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RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/117
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/118
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/119
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/120
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/121
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/122
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/123
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/124
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/125
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/126
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/127
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/128
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/129
RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/11/130
RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/11/131
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/132
RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/11/133
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/134
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/135
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/136
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/137
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/138

Serveis Generals
AUTORITZAR COMISSIÓ DE SERVEI A RAFAEL BOSCH FERRERO COM
AGENT DE POLICIA LOCAL
Urbanisme
AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER COL·LOCAR CONTENIDOR
D'ENDERROCS FRONT AL Nº 12 DE LA PL. PAIS VALENCIA
Seguretat Ciutadana TARGETA ESTACIONAMENT MR MANUEL MARQUEZ DIAZ.
Serveis Generals
APROVACIO DE LA CERTIFICACIO Nº 6 DEL PLA PROVINCIAL D'OBRES I
SERVEIS (PPOS) 2016
Seguretat Ciutadana RESOLUCIÓ LLIC'ENCIA ARMES JOSE VICENTE PARDO QUILIS
Serveis Generals
Ocupació de taules i cadires bar La Canica
Serveis Generals
aPROVACIÓ CANVI DE TITOLARITAT
Serveis Generals
APROVACIÓ RELACIÓ O/2017/117
Serveis Generals
RELACIÓ O/2017/116
Serveis Generals
Denegació fraccionament de pagament
Serveis Personals
APROVACIO PROGRAMACIO TEATRAL CONVENIADA AMB CULTURARTS
QUART TRIMESTRE 2017
Serveis Generals
Aprovació concessió de gual
Urbanisme
EXPEDICIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL DE SEGONA OCUPACIÓ DE
L'HABITATGE UBICAT AL C/ ISABEL DE VILLENA, 26.
Serveis Generals
Aprovació devolució fiança
Serveis Generals
Aprovació compensació
Serveis Generals
Concessió devolució ingressos
Serveis Generals
Aprovació devolució ingressos
Urbanisme
AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB CONTENIDOR
D'ENDERROCS FRONT AL Nº 6 DEL C/ MARQUÉS DEL TÚRIA
Serveis Generals
APROVACIÓ TRANSFERENCIA DE CRÈDTI Nº 45/2017 ENTRE PARTIDES
DE LA MATEIXA AREA DE GASTO - ESCOLETA INFANTIL NINOS
Serveis Generals
Aprovacio Transferencia de crèdit nº 44/2017 entre partides de la mateixa àrea
de gasto - Amortització prestecs llarg termini
Serveis Generals
Aprovació transferencia de crèdit nº 43/2017 entre partides de distinta area de
gasto que afecta a despeses de personal
APROVACIO RELACIO GASTOS O/2017/120
Serveis Generals
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RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/11/139 Serveis Generals
APROVACIO RELACIO GASTOS O/2017/119
RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/11/140 Urbanisme
AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB CONTENIDOR
D'ENDERROCS FRONT AL Nº 6 DEL C/ LLUIS VIVES
RESOLUCIO ALCALDIA /- 2017/11/141 Serveis Generals
APROVACIÓ LLISTA DEFINITIVA PEROSNES ASPIRANTS ADMESES I
EXCLOSES PER A LA FORMACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE
PERSONAL TÈCNIC EN TREBALL SOCIAL
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/142 Urbanisme
EXPEDICIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL DE SEGONA DE L'HABITATGE UBICAT
AL C/ MARQUÉS DEL TÚRIA, 6-6
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/143 Serveis Generals
aPROVACIÓ DEVOLUCIO INGRESSOS FIANÇA CASETA FESTES 2017
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/144
Serveis Generals
baixa de gual per impagament
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/145 Serveis Generals
BARTOLOMÉ ALARCON FLORES (NIF 52740450R) COMPENSACIÓ PART
DEL DEUTE
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/146
Serveis Generals
Aprovació fraccionament de pagament
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/147
Serveis Generals
Gastos interessos reintegrament subvenció EMCUJU/2017/72/46
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/148
Serveis Generals
APROVACIO RELACIO GASTOS O/2017/118
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/149 Serveis Generals
APROVACIÓ LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES EN
EL PROCÉS SELECTIU D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC MITJÀ INFORMÀTIC PER
CONCURS OPOSICIO
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/150
Serveis Generals
APROVACIO GENERACIO DE CREDIT PER INGRESSOS Nº 46/2017 INDEMNITZACIONS ASSEGURANCES REPARACIONS EN COL·LEGIS
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/151
Serveis Generals
aprovacio certificacio nº 1 contracte ampliacio aparcament poliesportiu
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/152
Serveis Generals
APROVACIO CERTIFICACIO Nº 1 DEL CONTRACTE "MILLORA I
ACTUALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA COBERTA"
RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/11/153 Serveis Generals
Aprovació fraccionament de pagament
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/154
Serveis Generals
Aprovació fraccionament de pagament
RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/11/155 Serveis Generals
LIQUIDACIONS ERRONEES DE PLUSVALUA
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/156
Serveis Generals
APROVACIO GENERACIO DE CREDIT Nº 47/2017 EQUIPAMENT MERCAT
NO SEDENTARI
Seguretat Ciutadana TARGETA ESTACIONAMENT MR IRENE PONS CUBELLS
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/157
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RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/173

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/162
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/163
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/164
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/165
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/166
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/167
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/168
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/169
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/170
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/171
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/172

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/161

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/159
RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/11/160

RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/11/158

Urbanisme

Serveis Generals

Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Urbanisme

Serveis Generals

Serveis Generals
Serveis Generals

Serveis Generals
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RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/174

Serveis Generals

Urbanisme

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/176

Serveis Generals
Serveis Generals

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/175

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/177
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/178

APROVACIO DE LA LLISTA DEFINTIVA DE PERSONES ADMESES I
EXCLOSES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU DE TÈCNIC SUPERIOR
INFORMÀTIC PER CONCURS-OPOSICIÓ
APROVACIO FRACCIONAMENT
VODAFONE ONO, S.A.. LIQUIDACIÓ TAXA UTILITZACIÓ PRIVATIVA….
3ER.TRIMESTRE 2017
ORANGE. LIQUIDACIÓ TAXA UTILITZACIÓ PRIVATIVA…. 3ER. TRIMESTRE
2017
APROVACIÓ RELACIÓ O/2017/121
Aprovació inspeccio IIVTNU
Aprovació fraccionament de pagament
Aprovacio fraccionament de pagament
Aprovació fraccionament de pagament
Aprovació canvi de titolaritat de gual
Canvi de placa per furt
Exempcio IVTM per discapacitat
Desestimacio de gual per falta de pagament
BESTRETA SUBVENCIO 2017 COMISSIÓ SANT ANTONI ABAT
AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER COL·LOCAR CONTENIDOR
D'ENDERROCS, DURANT 3 DIES, FRONT AL Nº 21 DEL C/ SANT ANTONI
ABAT
Baixa del Registre Municipal d’Associacions Veïnals a Cooperación Internacional
ONG
AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER COL·LOCAR PLATAFORMA
ELEVADORA AL C/ SENYERA, 6
EXPEDICIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL DE SEGONA OCUPACIÓ DE
L'HABITATGE UBICAT AL C/ SANT JOAN BAPTISTE, 21-17
SUSPENSIÓ TERMINIS PER LA INTERPOSICIÓ DELS RECURSOS FINS LA
POSADA A DISPOSICIÓ DE L'EXPEDIENT A ARACELI ZOMEÑO
APROVACIO GUAL
APROVACIÓ CÀRRECS MES DE NOVEMBRE DE 2017
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Serveis Generals
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RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/181
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/182
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/183
RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/11/184
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/11/185

APROVACIO RELACIO GASTOS O/2017/122
EXPEDICIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL DE SEGONA OCUPACIÓ DE
L'HABITATGE UBICAT A L'AV. RICARDO CAPELLA, 33-2
AJUDES SERVEIS SOCIALS NOVEMBRE 2017
TARGETA ESTACIONAMENT MR ISABEL T COBOS SANCHEZ
TRANSSOLER LEVANTE, S.L.- ALTA DOS PLACES APARCAMENT RAGA.
RENDA GARANTIDA OCTUBRE 17
INICI EXPEDIENT PER RECLAMACIO DE DANYS
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RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/23

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/10
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/11
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/12
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/13
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/14
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/15
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/16
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/17
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/18
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/19
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/20
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/21
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/22

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/8
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/9

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/7

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/2
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/3
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/4
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/5
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/6

Nombre del documento
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/1

Serveis Generals

Urbanisme

Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals

Serveis Generals
Serveis Generals

Serveis Generals

Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Personals
Serveis Generals

Àrea
Serveis Generals
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RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/24

Resum
DESESTIMAR RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SECCIÓ SINDICAL
CCOO
JUSTIFICACIO SUBVENCIO 2017 CLUB KARATE PICANYA
JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ 2017 GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO PETANCA
CONCESSIÓ SUBVENCIÓ ANY 2017
RENDA GARANTIDA NOVEMBRE 17
APROVACIO GENERACIO DE CREDIT Nº 50/2017 - SUBVENCIO GENERALITAT
FOMENT US DEL VALENCIA
APROVACIO GENERACIO DE CREDIT PER INGRESSOS Nº 49/2017 - SUBVENCIO
DIPUTACIO CAMPANYA ANEM AL TEATRE 2017
BONIFICACIO IVTM PER + 25 ANYS
APROVACIO GENERACIÓ DE CREDIT Nº 48/2017 PROGRAMACIÓ CULTURAL
MUNICIPAL ESTABLE 2017
Operació tressoreria per a 2018
APROVACIÓ RELACIÓ O/2017/124
Aprovació devolució fiança
Aprovació canvi titolaritat de gual
BAixa de gual
Aprovació canvi de titolaritat de gual
Aprovació fraccionament de pagament
APROVACIÓ DE RELACIONS DE BAIXA 23 I 24 DE 2017
Reclamació Forconsa
Aprovació fraccionament de pagament
APROVACIO RELACIO GASTOS O/2017/123
Aprovació ocupació de taules i cadires
APROVACIO TRANSFERENCIA DE CREDIT Nº 51/2017 ENTRE PARTIDES DE
PERSONAL - PRODUCTIVITAT EPA
EXPEDICIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL DE SEGONA OCUPACIÓ DE L'HABITATGE UBICAT
AL C/ BONAVISTA, 63-4
APROVACIÓ DE PADRONS FISCALS PER A 2018

Pàgina 42 de 47

ALCALDE (JOSEP ALMENAR I NAVARRO)

23/02/2018 14:13

FIRMADO
El documento ha sido firmado por :
1.- SECRETARI GENERAL de Ajuntament de Picanya.Firmado 23/02/2018 14:01
2.- ALCALDE de Ajuntament de Picanya.Firmado 23/02/2018 14:13
Código para validación: AX6I7-86YPG-NL2SN
Fecha de emisión: 23 de febrero de 2018 a las 14:28:45
Página 42 de 47

ESTADO
FIRMAS
OTROS DATOS

SECRETARI GENERAL (ANTONIO MIGUEL
PALOP MARÍN)

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 671114 AX6I7-86YPG-NL2SN 66DA8F7F3D3A36D882D00AEE9DC6E5258EFE48EC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

IDENTIFICADORES
DOCUMENTO

ID: 2018/45
ACTA (TD10): ACTA 2018/45 - EXP.GV.040/2018/1 ACTA PLENARI 11 DE
GENER 2018

Plenari ordinari 11 de gener de 2018

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/25
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/26
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/27
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/28
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/29
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/30
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/31
RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/12/32
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/33
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/34
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/35
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/36
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/37
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/38
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/39
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/40
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/41
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/42
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/43
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/44
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/45
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/46
RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/12/47
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/48

Serveis Generals
Inici de l'expedient de nomenament de la titularitat del Jutjat de Pau
Serveis Generals
RESOLUCIÓ EXPEDIENT REPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA
Serveis Generals
INCORPORACIÓ INGRESSOS PENDENTS D'APLICAR AL PRESSUPOST 2017
Seguretat Ciutadana TARGETA ESTACIONAMENT MR VICENTE MONTESINOS PIQUER
Serveis Generals
RESOLUCIO EXPT. 2015/19
Seguretat Ciutadana LLICÈNCIA ARMA 4.1 A FELIPE AMOR OSORNO.
Serveis Generals
Aprovació devolució ingressos
Serveis Generals
Aprovació fraccionament de pagament
Serveis Generals
Aprovació fraccionament
Serveis Generals
Desestiment per falta d'esmena
Serveis Generals
APROVACIO GENERACIO DE CREDIT PER INGRESSOS Nº 52/2017 - PANAZOL
Serveis Generals
APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ I POSTERIOR ABONAMENT DE LA SUBVENCIÓ 2017 A
L'ASSOCIACIÓ BALLET PICANYA
Serveis Generals
APROVACIÓ CÀRREC 320/2017 EN CONCEPTE D'IAE TERCER TRIMESTRE 2017
Serveis Generals
Aprovacio fraccionament
Urbanisme
EXPEDICIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL DE SEGONA OCUPACIÓ DE L'HABITATGE UBICAT
AL C/ TENOR SALVADOR ALEJOS, 6-20
Serveis Generals
Aprovació fraccionametn
Serveis Generals
Aprovació fraccionament
Serveis Generals
Aprovació canvi de titolaritat
Urbanisme
EXPEDICIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL DE SEGONA OCUPACIÓ DE L'HABITATGE UBICAT
AL C/ VENT DE MIGJORN, 8
Urbanisme
EXPEDICIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL DE SEGONA OCUPACIÓ DE L'HABITATGE UBICAT
AL C/ SANT PASQUAL, 8-4
Urbanisme
EXPEDICIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL DE SEGONA OCUPACIÓ DE L'HABITATGE UBICAT
AL C/ SANT PASQUAL, 15.
Serveis Generals
RECTIFICACIÓ ERRADES NOMENAMENT TRIBUNAL INFORMÀTIC PER CONCURSOPOSICIÓ
Urbanisme
AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB CONTENIDOR D'ENDERROCS FRONT
AL Nº 15 DEL C/ BONAVISTA.
Aprovació fraccionament de pagament
Serveis Generals
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RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/49
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/50
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/51
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/52
RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/12/53
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/54
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/55
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/56
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/57
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/58
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/59
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/60
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/61
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/62
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/63
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/64
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/65
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/66
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/67
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/68
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/69
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/70
RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/12/71
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/72
RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/12/73
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/74
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/75

Serveis Generals
Aprovació exempció IVTM per discapacitat
Serveis Generals
Aprovació exempció IVTM per discapacitat
Serveis Generals
APROVACIÓ CÀRREC 321/2017 EN CONCEPTE D'IBI URBANA
Serveis Generals
Devolució aval
Serveis Generals
Devolució aval contracte grua
Serveis Generals
dEVOLUCIO FIANÇA FALLA SANTA MARIA DEL PUIG
Serveis Generals
APROVACIO RELACIO GSTOS O/2017/125
Seguretat Ciutadana TARGETA ESTACIONAMENT RM SIXTO APARICIO PASTOR
Serveis Generals
APROVACIO TRANSFERENCIA DE CREDIT Nº 54/2017 ENTRE PARTIDES DE LA
MATEIXA AREA DE GASTO
Serveis Generals
APROVACIO TRANSFERENCIA DE CREDIT ENTRE PARTIDES DE LA MATEIXA AREA
DE GASTO - CREDIT A FACTURES D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
Serveis Generals
APROVACIO RELACIO GASTOS O/2017/127
Serveis Generals
APROVACIÓ RELACIÓ O/2017/126
Urbanisme
AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER COL·LOCAR CONTENIDOR D'OBRES
FRONT AL Nº 1 DE LA PL. CONSTITUCIÓ
Serveis Generals
DERIVACIÓ RESPONSABILITAT PER DEUTES D'IBI URBANA A CIMENTADOS3 SA
Serveis Generals
Inspecció tributària Plusvàlues
Serveis Generals
APROVACIO RELACIO GASTOS O/2017/128
Serveis Generals
VICENTE MARTINEZ FERNANDEZ (NIF 48435406M)
Serveis Generals
M LOURDES ZAMORANO BARREDA (NIF 22695577M)
Serveis Generals
RAFAEL CHAMORRO RUIZ (NIF 74784891T)
Serveis Generals
PRÓRROGA CONTRACTACIÓ FUNCIONARI INTERÍ DAVID ROLDAN HUÉLAMO
Seguretat Ciutadana RESOLUCIÓ RELACIÓ MULTES MANCOMUNITAT 14/2017.
Serveis Generals
APROVACIÓ RELACIÓ O/2017/129
Serveis Generals
Bonificacio IVTM per vehicle hibrid
Serveis Generals
Exempció + 25 anys
Serveis Generals
RESOLUCIÓ SENSE AL·LEGACIONS
Urbanisme
AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER COL·LOCAR PLATAFORMA
ELEVADORA FRONT AL Nº 16 C/ PRECIOSSISSIMA SANG
Fraccionament de pagament
Serveis Generals
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RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/79
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Serveis Generals
Serveis Generals

Serveis Personals

Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Generals
Serveis Personals
Serveis Personals
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Serveis Personals
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RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/92
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/93

Serveis Generals

Serveis Generals

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/95

Serveis Generals
Serveis Generals

RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/12/94

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/96
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/97

aprovacio exempcio ivtm per discapacitat
EXPEDICIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL DE SEGONA OCUPACIÓ DE L'IMMOBLE UBICAT A
L'AV. MEDITERRANIA, 15
SOL.LICITUT SUBVENCIO PLA MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE
aNUL·LACIO LIQUIDACIONS, ANUL·LACIO FRACCIONAMENT I CONFECCIO DE
FRACCIONAMENT NOU
COMPENSACIÓ D'OFICI DEUTES D'IBI URBANA REFERÈNCIA CADASTRAL
2081101YJ2628S0006IZ
COMPENSACIÓ D'OFICI DEUTES IBI URBANA REF CADASTRAL
2081101YJ2628S0005UB
Aprovació de fraccionament de pagament
Aprovació de fraccionament de pagament
Aprovació exempció IVTM per discapacitat
Aprovació exempcio IVTM per discapacitat
RENDA GARANTIDA DESEMBRE 2017
AJUDES SERVEIS SOCIALS DECEMBRE 2017
APROVACIO RELACIO GASTOS O/2017/130
Aprovació pròrroga pressupost 2017 per a 2018
CONTRACTACIÓ DE DOS PEONS PER RESOLUCIÓ DEL SERVEF DEL PROGRAMA
EMCORD
CONTRACTACIÓ D'UNA ADMINISTRATIVA PER RESOLUCIÓ DEL SERVEF DINS DEL
PROGRAMA EMCORP 2017
DERIVACIÓ RESPONSABILITAT PER DEUTES IBI URBANA C/ SENYERA 13-4
DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT PER DEUTES D'IBI URBANA DE L'IMMOBLE C/
CREU 9
GENERACIÓ DE CREDIT PER INGRESSOS Nº 56/2017 - INDEMNITZACIO
ASSEGURANÇA PER SINISTRE AL CEIP BALADRE
TRNSFERENCIA DE CREDIT 55/2017 ENTRE PARTIDES QUE AFECTEN A DESPESES
DE PERSONAL
/APROVACIO RELACIO GASTOS O/2017/131
NOMENAMENT DE BORJA BOSCA BATALLER COM A TREBALLADOR SOCIAL INTERÍ

Pàgina 45 de 47

ALCALDE (JOSEP ALMENAR I NAVARRO)

23/02/2018 14:13

FIRMADO
El documento ha sido firmado por :
1.- SECRETARI GENERAL de Ajuntament de Picanya.Firmado 23/02/2018 14:01
2.- ALCALDE de Ajuntament de Picanya.Firmado 23/02/2018 14:13
Código para validación: AX6I7-86YPG-NL2SN
Fecha de emisión: 23 de febrero de 2018 a las 14:28:45
Página 45 de 47

ESTADO
FIRMAS
OTROS DATOS

SECRETARI GENERAL (ANTONIO MIGUEL
PALOP MARÍN)

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 671114 AX6I7-86YPG-NL2SN 66DA8F7F3D3A36D882D00AEE9DC6E5258EFE48EC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

IDENTIFICADORES
DOCUMENTO

Plenari ordinari 11 de gener de 2018

RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/98
RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/12/99
RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/12/100
RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/12/101
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/102
RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/12/103
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/104
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/105
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/106
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/107
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/108
RESOLUCIO ALCALDIA / 2017/12/109
RESOLUCIO ALCALDIA / - 2017/12/110
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Seguretat Ciutadana RESOLUCIÓ RELACIÓ DENÚNCIES MANCOMUNITAT 17/2017
Serveis Generals
SUBVENCIO PLUGES MINISTERI
Serveis Generals
APROVACIO RELACIO GASTOS O/2017/132
Serveis Generals
APROVACIÓ RELACIÓ 25 I 26 DE BAIXA
Serveis Generals
APROVACIÓ CÀRRECS MES DE DESEMBRE 2017
Serveis Personals
Contractació Orientadora Laboral a l'expedient OLPLD/2017/26/46
Serveis Generals
APROVACIÓ RELACIÓ O/2017/135
Urbanisme
CONCESSIO LLICENCIA DE PRIMERA OCUPACIO DE L'HABITATGE UBICAT A C/
JOSEP RENAU, 3 (PALG-GC, S.L.)
Urbanisme
CONCESSIO LLICENCIA MUNICIPAL PRIMERA OCUPACIO A C/ JOSEP RENAU, 5
(PALGC-00, S.L.)
CONSELL MUNICIPAL SOLIDARITAT
GENERACIO DE CREDIT Nº 61/2017 - DESPESES APARCAMENT SANCHIS GUARNER
GENERACIO DE CREDIT Nº 60/2017 - EMCORP
GENERACIO DE CREDIT Nº 59/2017 - EMCORD
AMPLIACIO DE CREDIT Nº 57/2017 - RECAPTACIO SANCIONS TRANSIT
TRANSFERENCIA DE CREDIT Nº 58/2017 ENTRE PARTIDES DE LA MATEIXA AREA DE
GASTO - DESPESES POSTALS
Serveis Personals
Serveis Generals
Serveis Generals
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Serveis Generals
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9.- PRECS I PREGUNTES.- Sr. Alcalde dóna pas a aquest punt de l’Ordre del Dia.
La Sra. Encinas, regidora del G.M. Compromís, prega de nou contestació a la seua qüestió
respecte del compliment de la moció contra LGTB+fòbia, que no considera contestada amb
informació del pla municipal d’igualtat.
El Sr. Alcalde explica que ja té la seua contestació.
La Sra. Encinas, regidora del G.M. Compromís, pregunta si s’ha denunciat el vandalisme
contra la placa de la Plaça del País Valencià, explicant la importància de la seua constància
oficial.
El Sr. Alcalde explica que s’ha netejat però que estudiarà la seua denúncia.
La Sra. González, regidora del grup municipal socialista, li comunica al Sr.Rius el següent
pensament: “N’hi ha persones que amb les seues expressions i accions pretenen danyar
persones, però si no aconsegueixen el seu propòsit es tornen contra elles.”
El Sr. Rius, portaveu del grup municipal Compromís, prega que s’impose el règim de
sessions, que limita els precs i preguntes a la fiscalització del govern.
El Sr. Alcalde contesta que la flexibilitat de la Presidència en el desenvolupament de les
sessions normalment es aprofitada pels representants dels grups polítics.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’alçà la sessió a les vint-i-una hores i díhuit minuts.
S’estén la present acta dels acords adoptats, el contingut de la qual certifique com a
Secretari, amb el vistiplau de l’Alcalde.
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