ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. MIREIA ESTEPA OLCINA (Grup PSVP-PSOE)
Tinents d'alcaldia:
Sr. MARCOS CASTELLÓ SATORRE (Grup PSVP-PSOE)
Sr. JUAN SAUL BOTELLA JUAN (Grup PSVP-PSOE)
Sra. MARCELA RICHART CARBONELL (Grup PSVP-PSOE)
Sra. SUSANA REIG MOLLA (Grup PSVP-PSOE)
Sr. ANTONIO AGUSTÍN HERNÁNDEZ MOLINA (Grup PSVP-PSOE)
Regidors/es:
Sra. MARIONA CARBONELL PASCUAL (Grup PSVP-PSOE)
Sr. RAFAEL MONTAVA MOLINA (Grup Popular)
Sra. SILVIA MARIA CLIMENT SANCHIS (Grup Popular)
Sra. MARÍA ELENA SANZ FERRER (Grup Popular)
Sra. ROSA ANA VALOR BRAVO (Grup Popular)
Sr. XAVIER ANDUIX ALCARAZ (Grup 03820 – COMPROMÍS)
Sr. JORDI PLA VALOR (Grup 03820 – COMPROMÍS)
Sra. PAULA FIGUEROLA I PRATS, (Grup 03820 – COMPROMÍS)
Sra. MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ HERRERO (Grup 03820 – COMPROMÍS)
Sr. BERNARDO PÉREZ PALACÍ (Grup Guanyar Cocentaina)
Sr. JOSÉ LUIS VICEDO FERRE (Grup Ciudadanos-Cocentaina)
Secretària: Sra. ENCARNACIÓN MIALARET LAHIGUERA
Interventora: Sra. LAURA ALBIÑANA MICÓ
A la Vila de Cocentaina, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, sent les 19 hores i 30
minuts del dia de la data, es van reunir en primera convocatòria els senyors/es que dalt
s'expressen, que formen part del Ple d’aquest Ajuntament, a fi de procedir a celebrar sessió
ordinària per a la qual havien segut citats reglamentàriament.
Una vegada verificada per la Secretària la vàlida constitució del Ple, donat que es compleix
l’assistència mínima d’un terç del número legal de membres, la Presidenta obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA 28-09-2017. (3164/2017)
PART DISPOSITIVA
DICTÀMENS
2.-

MODIFICACIÓ

LÍMIT

GLOBAL

DE

PRODUCTIVITAT

I

GRATIFICACIONS

DE
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Encarnación Mialaret Lahiguera ( 1 de 1 )
Secretaria
Data Signatura : 03/11/2017
HASH: cab89fc7d5419b0c7ac78e6ae33ad3af

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA DEL
VINT-SIS D’OCTUBRE DE DOS MIL DÈSSET

FUNCIONARIS. (4246/2017)
3.- MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2017. CRÈDIT EXTRAORDINARI 5. (4178/2017)
4.- PROPOSTA DE FESTES LOCALS 2018. (3141/2017)
5.- RENÚNCIA LLOC MERCAT MUNICIPAL. (2623/2015)
PROPOSICIONS
6.- MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2017. SUPLEMENT DE CRÈDIT 7. (4326/2017)
7.- INCOACIÓ DECLARACIÓ BIC FIRA TOTS SANTS. (3589/2016)
8.- DESPATXOS EXTRAORDINARIS
PART DE CONTROL ALTRES ÒRGANS
9.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ URGENT - GRATUÏTAT SERVEI DE RECAPTACIÓ
MUNICIPIS MENORS DE 20.000 HABITANTES..
10.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA, DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ
ORDINÀRIA.
11.- INFORMES MOROSITAT I PERIODE MITJÀ PAGAMENT TRIMESTRE 3-2017
(1658/2017).
12.- INFORMES D'INTERVENCIÓ.
13.- PRECS I PREGUNTES.
14.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS.
----------------------1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA 28-09-2017. (3164/2017)

2.- MODIFICACIÓ LÍMIT GLOBAL DE PRODUCTIVITAT I GRATIFICACIONS DE
FUNCIONARIS. (4246/2017)
Es dona lectura a la proposta d’acord i sent que no hi ha cap intervenció per part dels
grups polítics.
Vist que en el Pressupost General de 2017, figuren les següents quanties màximes
inicials per al complement de productivitat i les gratificacions del personal funcionari:
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT
GRATIFICACIONS

32.133,86€

66.374,57€

TOTAL 98.508,43€
El servei que tradicionalment ha fet un major ús intensiu de les gratificacions és el de
policia. Si bé és cert que al llarg d'aquests últims anys, s'ha aconseguit una reducció de les
mateixes respecte a anys anteriors, sobretot a partir del mes de març de 2011, moment en el
qual es va dur a terme un canvi organitzatiu en el servei relatiu al nombre de policies mínim en
cada torn, malgrat açò, en els exercicis 2014 i 2015, es va produir un repunt (75.915,83€ i
77.666,62€ respectivament, enfront de 58.249,60€ en 2013), motivat per una sèrie d'incidències
(dues baixes per malaltia de llarga durada, diversos permisos de paternitat, realització del curs
de pràctiques per dos policies de nou ingrés, etc.).
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Vist l’esborrany de l’acta de la sessió de data 28 de setembre de 2017, és aprovada per
unanimitat.

En 2016 va continuar aquest repunt (78.897,84€), el qual s'ha incrementat encara més
en el present exercici, confirmant-se que la tornada a la presència de tres policies per torn,
servei al que s'ha tornat per intentar aconseguir una millora en la seguretat, comporta així
mateix, una major realització de serveis extraordinaris.
A data actual, després de la nòmina de setembre, no queda cap saldo disponible en la
partida de gratificacions a la policia, per la qual cosa resulta necessari el seu augment, més
encara si considerem que encara està pendent de celebrar-se la Fira de Tots Sants que suposa
una necessitat important de serveis extraordinaris per a garantir la seguretat, esdeveniment
que enguany té una durada de 5 dies, major a l'habitual.
Per açò, i després d'estimar les possibles necessitats fins a final d'any prenent com a
referència el crèdit gastat en el mateix període de l'any 2016 però considerant la major durada
de la Fira en el present exercici, així com la possible necessitat també en altres serveis
municipals que compten amb un crèdit inicial molt reduït, es proposa incrementar el límit de les
gratificacions dels funcionaris en 45.000,00€, passant a un total de 111.374,57€. Aquest
increment es podrà finançar amb una disminució del límit de la productivitat de la policia i
d'altres partides del capítol 1 de personal que resulten excedentàries.
En virtut de l'exposat, i previ dictamen de la Comissió Informativa de Comptes,
Governació i Règim intern en sessió del dia 19/10/2017, el Ple per unanimitat ACORDA:
PRIMER.- Modificar els límits globals del complement de productivitat i gratificacions per
als funcionaris de l'exercici 2017, que quedaran fixats en les següents quanties:
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT
GRATIFICACIONS

27.133,86€

111.374,57€

SEGON.- Dins d'aquests límits globals, les partides pressupostàries dels conceptes 150
(productivitat funcionaris), i 151 (gratificacions funcionaris), podran ser objecte de modificació a
l'alça o a la baixa, en funció de les necessitats reals que es vagen produint en els diferents
serveis, mitjançant la tramitació d'un o diversos expedients de transferència de crèdits entre
partides del capítol 1, competència de l'Alcaldia. Aquests expedients es finançaran amb
minoracions en les partides de productivitat o amb altres partides que en tot cas, seran del
capítol 1 de personal, que hagen resultat excedentàries, sense perjudicar el funcionament dels
serveis i sense augmentar l'import total del capítol 1.

3.- MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2017. CRÈDIT EXTRAORDINARI 5. (4178/2017)
Es dona lectura a la proposta d’acord i sent que no hi ha cap intervenció per part dels
grups polítics.
Vist que en el capítol 4 del Pressupost de l’Ajuntament de Cocentaina per a l’exercici
2017 figura una partida amb consignació global destinada a la convocatòria d’ajudes en
concurrència competitiva a les associacions que realitzen activitats de tipus social.
La intenció de la Corporació en el moment d’aprovar aquest pressupost, era que durant
aquest exercici els consells sectorials locals intervingueren tant en l’elaboració de les bases de
les convocatòries d’aquestes ajudes com en la fixació dels criteris i la valoració i proposta per a
l’assignació de les ajudes a les diverses entitats.
Pel que fa a les associacions de l’àrea de benestar social, es va crear una comissió de
treball en matèria de subvencions, la qual, va arribar a la conclusió que la particularitat de les
entitats membres, potencials beneficiàries de les subvencions, és tan gran i tan diversa, que es
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TOTAL 138.508,43€

fa difícil trobar criteris justos que impliquen un repartiment equitatiu i homogeni, resultant els
criteris que es van arribar a proposar i discutir, no suficientment adequats, perquè sempre
beneficiaven a entitats d’una determinada índole o camp, en detriment de la resta. Per tot allò,
finalment es va concloure que era millor assegurar a les entitats que habitualment rebien
subvencions nominatives, la mateixa quantitat d’ajuda que l’any anterior, i deixar la resta de
crèdit de la partida, per a la seua distribució per concurrència competitiva, per a la qual cosa la
Junta de Govern Local aprovarà la convocatòria junt amb les bases que la regulen, i aquesta
experiència servirà per aprofundir en els criteris de cara a l’any que ve.
Amb aquesta finalitat, a proposta de la regidoria de de Benestar Social, dictaminada
per la Comissió Informativa de Comptes, Governació i Règim Intern en data 19/10/2017, el Ple
per unanimitat ACORDA:
PRIMER: Autoritzar l’expedient nº 5 de Crèdit Extraordinari en el Pressupost 2017 per a
crear les següents partides, finançant-les amb baixa d’altres, aprovant l’ inici de l’ expedient.
PARTIDA
23121/48000
23122/48000
23123/48000
23112/48000
TOTAL

DESCRIPCIÓ
Subv.
Alcohólicos
Rehabilitados
Subv.
Asoc.
Pro-minusváidos
Psíquicos Alcoy
Subv. Asociación Solc
Subv.
Activ.
Asoc.
Servicios Sociales

CRÈDIT
EXTRAORDINARI
2.604,58€

FINANCIACIÓ
(BAIXA)

866,63€
900,00€
4.371,21€
4.371,21 €

4.371,21 €

L’expedient definitivament aprovat serà inserit en el B.O.P. d’Alacant resumit per
capítols i entrarà en vigor una volta realitzada aquesta publicació. Còpia de l’expedient es
remetrà a la Comunitat Autònoma i a l’Estat.
TERCER: Contra l’aprovació definitiva d’aquest acord, que posarà fi a la via
administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant la Sala de lo
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la publicació definitiva d’aquest acord
en el BOP, sense perjuí de poder interposar qualsevol altre que es considere convenient,
encara que la interposició del recurs no suspendrà per si mateixa l’aplicació del crèdit
extraordinari.

4.- PROPOSTA DE FESTES LOCALS 2018. (3141/2017)
Es dona lectura a la proposta d’acord i sent que no hi ha cap intervenció per part dels
grups polítics.
Atès que la Direcció Territorial d'Alacant de la Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, amb N.R.E. 6737 de 12/07/2017, ha sol•licitat, per a la
preparació del calendari laboral de festes que han de regir l’any 2018, que es proposen les
festes de caràcter local.
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SEGON: Sotmetre l’expedient número 5 de Crèdit Extraordinari en el Pressupost de
2017, a informació pública durant un termini de 15 dies a efectes de reclamacions i tramitar el
mateix de conformitat amb l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es a dir, amb els mateixos tràmits que
requereix l’aprovació del pressupost. L’expedient es considerarà definitivament aprovat sense
necessitat de nou acord plenari, si durant aquest termini no es presenten reclamacions; cas
contrari el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les.

Comunicada la proposta de designar els dies 19 d'abril i 2 de novembre a les
associacions i entitats municipals, i vistos els escrits de contestació d'aquestes.
Vista el dictamen de la Comissió Informativa de Dinamització Econòmica i Social, en
sessió celebrada el dia 4 d’octubre de 2017, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els
assistents, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar com a festes locals per a l’any 2018, els següents dies:
1er. dia de festa local: Dia 19 d'abril de 2018 (dijous).
2on. dia de festa local: Dia 2 de novembre de 2018 (divendres).
SEGON.- Comunicar aquest acord a l'òrgan autonòmic competent per a la seua
aprovació.

5.- RENÚNCIA LLOC MERCAT MUNICIPAL. (2623/2015)
Es dona lectura a la proposta d’acord i sent que no hi ha cap intervenció per part dels
grups polítics.
Vist que el Ple celebrat en sessió del dia 16/06/2016 adjudicà els llocs del mercat a
diversos concessionaris, entre d’ells, el lloc núm. 4, a la Sra. Malika S.Z.
En data 06/07/2016 es formalitzà en document administratiu, dita gestió de servei
públic, mitjançant la modalitat de concessió.
Per respondre de l’execució del contracte, la contractista ha dipositat l’import de 600,00
euros pel lot que té adjudicat.
En data 26/07/2017 (NRE 7130) l’adjudicatària comunicà que causarà baixa en
l’explotació del servei el 01/07/2017.

Vist que l’adjudicatària ha sol·licitat la devolució de la garantia dipositada, i que l'import
del deute amb l’Ajuntament corresponent al cànon meritat fins el 23/07/2017 (rebuts 475529
(gener), 490395 (juny) i 490512 (juliol), al que cal afegir el cànon corresponent al període
transcorregut des del 24/07/2017 fins el 25/07/2017 que és de 4,79€, resultant un deute total de
227,75€.
Atesos els informes que es troben a l’expedient i atenent al règim de competències
d’aquest contracte, a proposta de la regidoria de Mercat, dictaminada per la Comissió
Informativa de Dinamització Econòmica i Social el dia 04/10/2017, el Ple per unanimitat
ACORDA:
1r Acceptar la renúncia presentada per la Sra. Malika S.Z. corresponent a l’explotació
del lloc núm. 4 del mercat d’abastiments municipal i donar per extingida la seva relació
contractual amb l’Ajuntament de Cocentaina, amb efectes des del dia 26/07/2017, data de
presentació de sol·licitud de la renúncia.
2n. Autoritzar la devolució de la fiança constituïda per l’adjudicatària per al lloc 4 prèvia
retenció de l'import de 227,75€ corresponent al deute meritat fins el 25/07/2017 que s'aplicarà
al pagament del deute pendent, resultant un import líquid a tornar de 372,25€
3r Notificar el present acord a la persona interessada, als Serveis tècnics i a la
Tresoreria municipal.
4rt Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar recurs
potestatiu de reposició davant el Ple, en el termini d’un mes des de l’endemà de la recepció de
la notificació, o des de la seua publicació, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu d’Alacant, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la recepció
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Vist l’informe favorable emès pel responsable del contracte, l’enginyer tècnic municipal
respecte a la reversió a favor municipal del lloc 4.

de la notificació, o des de la seua publicació. Sense perjudici d’interposar-ne qualsevol altre
que considere procedent.

6.- MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2017. SUPLEMENT DE CRÈDIT 7. (4326/2017)
Per no estar dictaminat l’assumpte en el moment de la convocatòria de la sessió
plenària, es ratifica per unanimitat de tots els assistents la inclusió d’aquest assumpte en l’ordre
del dia, per motius d’urgència.
D’acord amb l’art. 126.2 del RD 2568/1986, Reglament d’organització i funcionament de
les corporacions locals, es donarà compte de l’acord adoptat a la Comissió Informativa de
Comptes, Governació i Règim Intern en la primera sessió que celebre.
Es dona lectura a la proposta d’acord i sent que no hi ha cap intervenció per part dels
grups polítics.
Vist que la liquidació del Pressupost 2016, es va aprovar el 25/04/17, per Decret
d'Alcaldia número 0598-2017, mostrant un superàvit positiu en termes d'estabilitat
pressupostària, així com un romanent de tresoreria per a despeses generals, també positiu i de
major import que aquest superàvit, constituint una font de recursos líquids per a finançar
modificacions de crèdit d'acord amb la normativa vigent.
En resum, el Romanent de Tresoreria per a despeses generals, va ascendir a un import
de 3.479.782,64€ i del mateix, es presenten diverses possibilitats d'ús:
3.479.782,64 €
595.138,05 €

1.596.575,86 €
1.288.068,73 €

Considerant, que segons l'informe d'Intervenció de la Liquidació del Pressupost 2016,
l'Ajuntament de Cocentaina compleix els requisits exigits per a poder destinar part del
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals a la realització d'Inversions Financerament
Sostenibles, en concret, fins a un import d'1.596.575,86€, que han de destinar-se a aquesta
finalitat, o a amortitzar deute. Del mateix, ja s'han utilitzat 436.485,62€ per a finançar els
expedients de suplement de crèdit núm. 1, 3 i 5.
Considerant que el pressupost de l'exercici 2017, presenta un estat de despeses ajustat
i moderat, en atenció a les previsions d'ingressos i a la situació econòmica, i que la xifra
positiva del romanent de tresoreria per a despeses generals i el canvi normatiu que hem
descrit, ens permet en aquest moment plantejar la realització de determinats projectes que es
consideren necessaris en el present exercici, per a aconseguir un funcionament més eficient i
eficaç dels serveis públics corresponents, i per tant, una millor qualitat de vida de la població de
Cocentaina, no considerant convenient la seua demora per a l'exercici següent.
En concret, es proposa mitjançant el suplement de crèdit número 7, objecte d'aquesta
proposta, la realització del següent projecte d'inversió que es pot qualificar com a inversió
financerament sostenible:
- Obres de renovació de la fusteria exterior de l'edifici bar-restaurant del Paratge Sant
Cristóbal, per un pressupost benvolgut de 54.000,00€. La fusteria actual es troba en avançat
estat de deterioració, resultant necessari el seu canvi abans de licitar la nova concessió.
Per tot açò, a proposta de la regidoria d’hisenda, el Ple per unanimitat ACORDA:
PRIMER: Autoritzar l'expedient nº 7 de Suplement de Crèdit en el Pressupost 2017,
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ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 2016
Part del RTGG afectat a la finalització de IFS iniciades en 2016:
Part del RTGG coincident amb el superàvit pressupostari (Llei
d'estabilitat), a destinar a reduir endeutament o realitzar IFS en
2017-2018 (art. 32 i D.A. sisena de la LOEPSF i D.A. 92 de la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat per a 2017)
Part del RTGG lliure per a altres modificacions de crèdit

aprovant l'inici de l'expedient, el qual es finança amb part del RTGG coincident amb el superàvit
en termes de comptabilitat nacional:
PARTIDA
17100/63200
87000
TOTAL

DESCRIPCIÓ
Inversions en edificis i
construccions de paratges i
parcs
Romanent de Tresoreria per
a Despeses Generals

Suplement crèdit (€)

FINANÇAMENT (€)
(RTGG)

54.000,00
54.000,00
54.000,00

54.000,00

SEGON: Sotmetre l'expedient número 7 de Suplement de Crèdit, a informació pública
durant un termini de 15 dies a l'efecte de reclamacions i tramitar el mateix de conformitat amb
l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, és a dir, amb els mateixos tràmits que requereix l'aprovació del
pressupost. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no es
presenten reclamacions, en cas contrari el Ple disposarà d'un mes per a resoldre-les.
L'expedient definitivament aprovat, serà inserit en el B.O.P. resumit per capítols, i
entrarà en vigor, una vegada realitzada aquesta publicació. Es remetrà còpia a la Comunitat
Autònoma i a l'Estat.
TERCER: Contra l'aprovació definitiva d'aquest expedient podrà interposar-se
directament recurs contenciós-administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a explicar
dónes de l'endemà al de la publicació definitiva d'aquest acord en el BOP, sense perjudici de
poder interposar qualsevol un altre que es considere convenient, encara que la seua
interposició no suspendrà per si sola l'aplicació del mateix.
QUART: Donar compte del present acord a la Comissió Informativa de Comptes, en la
pròxima sessió que se celebre.

Per no estar dictaminat l’assumpte en el moment de la convocatòria de la sessió
plenària, es ratifica per unanimitat de tots els assistents la inclusió d’aquest assumpte en l’ordre
del dia, per motius d’urgència.
D’acord amb l’art. 126.2 del RD 2568/1986, Reglament d’organització i funcionament de
les corporacions locals, es donarà compte de l’acord adoptat a la Comissió Informativa de
Dinamització Econòmica i Social Intern en la primera sessió que celebre.
Es dona lectura a la proposta d’acord i sent que no hi ha cap intervenció per part dels
grups polítics.
Vist que en la sessió plenària del passat 24/10/2016, es va acordar sol·licitar a la
Generalitat Valenciana la incoació d’expedient per a la declaració com a Bé d’Interés Cultural
Immaterial de la Fira de Tots Sants de Cocentaina.
Durant aquest passat any s’ha anat recopilant informació i documentació sobre la
història i significat de la Fira, amb la qual s’ha elaborat una Memòria per a fonamentar la petició
de l’Ajuntament. També s’ha incorporat a l’expedient informe d’expert sobre el document del
privilegi de la Fira que figura en l’arxiu municipal.
Amb tot això, d’acord amb l’informe de la tècnica Municipal de Patrimoni Cultural i
Museus, i a proposta de la regidoria delegada de Cultura i Patrimoni Cultural, el Ple per
unanimitat ACORDA:
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7.- INCOACIÓ DECLARACIÓ BIC FIRA TOTS SANTS. (3589/2016)

PRIMER.- Sol·licitar a la Generalitat Valenciana la incoació d’expedient per a la
declaració com a Bé d’Interès Cultural Immaterial a la Fira de Tots Sants de Cocentaina,
fonamentant la petició en l’informe de la tècnica de patrimoni municipal de 30/09/2016, la
Memòria documental elaborada per aquesta tècnica amb data 03/10/2017 i l’informe del
professor Vicent Garcia Edo de la Universitat Jaume I sobre el document del privilegi de la fira
de data 06/07/2017.

8.- DESPATXOS EXTRAORDINARIS
No hi ha.

9.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ URGENT - GRATUÏTAT SERVEI DE RECAPTACIÓ
MUNICIPIS MENORS DE 20.000 HABITANTES.
Es dona compte de la proposta sobre gratuïtat servei de recaptació municipis menors de
20.000 habitants, presentada pel grup Guanyar Cocentaina en data 18/10/2017, i d’acord amb
allò disposat en l’article 116 de la Llei 8/2010 de Règim Local de la Comunitat Valenciana,
s’acorda per unanimitat, la qual cosa suposa la majoria absoluta del número legal de membres
de la Corporació, el debat i votació de la mateixa, per raons d’urgència.
Tot seguit es dona lectura a la proposta que es transcriu seguidament:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’article 36.1 f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local sobre les
competències de les Diputacions Provincials indica que:
(... Assistència en la prestació dels serveis de gestió de la recaptació tributària, en període
voluntari i executiu, i de serveis de suport a la gestió financera dels municipis amb població inferior a
20.000 habitants...)

Aquest organisme a través de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la Prestació de
Serveis aprovada per la Diputació d’Alacant, cobra als ajuntaments que sol·liciten els seues serveis una
taxa variable segons l’impost a recaptar, els terminis de pagament dels impositors, els percentatges de
cobrament del padró, etc.
Atès que aquest servei com bé arreplega la llei anteriorment esmentada sobre les competències
de les Diputacions Provincials és una competència de recolzament en la gestió recaptatòria de les
corporacions menors, i entenent que segons l’article 57 del 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 qual es fonamenta
l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la Prestació de Serveis de SUMA, és d’aplicació voluntària
podent-se, també , generar exempcions i bonificacions sobre aquestes.
Entenem que en benefici dels municipis menors de 20.000 habitants – 119 – i de 420.436 veïnes i
veïns de la província d’Alacant, entre ells els de Cocentaina es modifique l’Ordenança Fiscal Reguladora
de la Taxa per la Prestació de Serveis de SUMA creant l’exempció de pagament i que s’elimine l’aplicació
lineal a les corporacions que es realitzava fins ara. A més d’executar-se els ajustos necessaris per a
l’elaboració del pressupost 2018, tant de la Diputació d’Alacant com del mateix Organisme Autònom que
en depèn.
Per tot açò, (es proposa a l’Ajuntament de Cocentaina l’adopció) dels següents ACORDS:
PRIMER. Que la Diputació d’Alacant modifique l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la
Prestació de Serveis de l’Organisme Autònom SUMA Gestió Tributària. Afegint el següent article:
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Per al compliment de tal fi, la Diputació d’Alacant va descentralitzar aquestes competències en
l’organisme autònom local SUMA Gestió Tributària perquè aquest exercira les funcions i facultats
administratives que per diversos títols que correspongueren o se li encomanaren a la Diputació, en relació
amb l’aplicació dels tributs i amb l’assistència i la cooperació, econòmica i tècnica als Municipis de la
Província.

8.Exempcions
Estaran exempts d’aplicació d’aquesta ordenança tots aquells municipis menors de 20.000
habitants que utilitzen el servei de gestió, inspecció i recaptació, tant en període voluntari com a executiu,
dels tributs, ingressos de dret públic i altres prestacions patrimonials de caràcter públic, titularitat o la
recaptació de la qual corresponga als Ens territorials i altres organismes públics, i/o hagen delegat o
encomanat alguna de les facultats anterior en la Diputació Provincial d’Alacant, per al seu exercici a
travès de l’organisme autònom SUMA Gestió Tributària.
SEGON. Que la Diputació d’Alacant done trasllat d’aquest acord al consell rector de SUMA Gestió
Tributària per al compliment d’aquest.»

-------------S’obre torn d’intervencions dels grups municipals.
El Sr. Bernardo Pérez, portaveu del Grup Guanyar Cocentaina, explica l’objecte de la
proposta, estimant el pagament de l’Ajuntament per aquesta gestió recaptatòria en uns 236.000
euros per any. Considera que ja que aquesta taxa és potestativa es podria fer força perquè
l’eliminaren si ho demanen molts dels pobles amb menor població, entre ells Cocentaina.
Recorda que el romanent de tresoreria de la Diputació d’Alacant ha estat de més de 60 milions
d’euros en 2016, i que igual que està plantejant-se una rebaixa en diversos tributs, també
podria fer-se en aquesta taxa. La finalitat última és que retornen els diners als veïns, que són
els que paguen.
El Sr. Xavier Anduix, portaveu del grup 03820-Compromís, pregunta si hi ha precedents,
i si està exigint-se un dret o només és una petició. En cas que es tinga dret a no pagar per
aquest servei es pregunta perquè es proposa demanar la modificació de l’ordenança, i si
aquests anys hem estat pagament alguna cosa que es podria haver estalviat.

Rafael Montava, portaveu del grup Popular, reitera que l’adhesió al servei que presta
SUMA és voluntària, i que la gratuïtat per als municipis de menys de 20.000 habitats pot tindre
una repercussió d’uns 10 milions d’euros en el romanent. Però recorda que el romanent de la
Diputació també reverteix a favor dels municipis amb menys habitants, en forma d’obres i
subvencions.
El Sr. Pérez comenta que ell ho proposa perquè creu que la llei ho permet, i dubta de
que el romanent realment revertisca en el pobles, o al menys en tots, esmentant una notícia de
hui mateix sobre la revisió judicial d’unes subvencions donades per Diputació directament a uns
pocs municipis.
El Sr. Montava opina que el servei que presta SUMA és bo, i a un preu raonable, a més
de les bestretes que atorga als municipis i que tan be funcionen. A més inclús en alguna ocasió
s’ha baixat la quota que paguen els municipis. Considera també que pot ser discriminatori
eliminar la taxa per als municipis de menys de 20.000 habitants, i no a la resta.
El Sr. José Luis Vicedo, portaveu del grup Ciudadanos Cocentaina, considera que la
intenció de la proposta és bona, encara que li veu algun problema en cas d’alguns ajuntaments
que necessiten alguna bestreta de la recaptació, ja que és possible que si no paguen la taxa no
els la donen.
El Sr. Pérez diu que no hauria de tindre res a veure una cosa amb l’altra.
El Sr. Vicedo continua opinant que potser el servei que es presta es veurà afectat si no
es cobra, i que encara que en principi sí és un benefici per al poble, no veu fàcil que es puga
dur a terme.
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El Sr. Pérez explica que la proposta es basa en el número d’habitants. Que no és
obligatori pagar perquè no és obligatori rebre el servei, però de fet és que no hi ha altre que
siga equivalent. Diu que no sap que s’haja plantejat açò en altres municipis, però sí que està
ara plantejant-se en la Diputació.

El Sr. Anduix manifesta que cal defendre els interessos de Cocentaina, que en aquest
cas està entre els municipis de menys de 20.000 habitants. Comenta que enguany i per
primera vegada, el criteri poblacional s’ha tingut en compte a l’hora d’atorgar ajudes per part de
la Diputació. Per altra banda considera que l’eliminació de les taxes no ha de repercutir en la
prestació del servei, i que si és un dret que tenim no es pot renunciar a ell. Després la Diputació
ja dirà sí o no. També és de l’opinió que caldria exigir a Diputació la prohibició de l’atorgament
de subvencions a dit. Respecte a la proposta, no veu cap problema en el que es demana.
El Sr. Montava creu que estan barrejant-se coses, com les bestretes de recaptació i els
préstecs que concedeix Diputació als municipis, que són altra cosa.
Finalitzades les intervencions, la proposta abans transcrita resulta aprovada amb 12
vots a favor dels membres dels grups PSPV-PSOE, 03820-Compromís i Guanyar Cocentaina, i
5 abstencions dels membres dels grups Popular i Ciudadanos Cocentaina.

10.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA, DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ
ORDINÀRIA.
S’informa dels decrets dictats per l’Alcaldia i regidor delegat d’Hisenda des de l’última
sessió ordinària corresponents als números 2017-1385 de data 25/09/2017 al 2017-1533 de
data 20/10/2017, tots ells inclosos.
El Ple de la Corporació queda assabentat.

11.- INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MITJÀ PAGAMENT TRIMESTRE 3-2017
(1658/2017).
Es dóna compte dels informes de morositat del tercer trimestre de 2017, que a
continuació es mencionen, dels quals va quedar assabentada la Comissió Informativa de
Comptes, Governació i Règim intern, en sessió celebrada el dia 19/10/2017.

De conformitat amb l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials; el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment
de retenció de recursos dels règims de finançament previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’
Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012 en la nova
redacció donada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre de 2014 es dona compte de l’informe
trimestral de Tresoreria i d’Intervenció sobre compliment de les obligacions de pagament resum del qual
són les dades següents:
1. INFORME SOBRE COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL PRIMER
TRIMESTRE 2017 (01.07.2017- 30.09.2017)
Període
mitjà
de
pagament
(PMP)
(dies)

Pagament realitzats dins del període legal

Pagaments realitzats fora del període legal

Número de pagaments

Import Total

Número
pagaments

42,99

331

670.697,97€

304

de

Import Total

242.117,86€

2. INFORME SOBRE OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DEL PRIMER
TRIMESTRE 2017 (01.07.2017- 30.09.2017)
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“INFORMES DE LA LLEI DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT
CORRESPONENTS AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

Període
mitjà
del
pendent de
pagalment
(PMPP)
(dies)

Pendents de pagament dins del període
legal de pagament

Pendents de pagament fora del període
legal de pagament

Número d’operacions

Import Total

Número
d’operacions

Import Total

49,38

481

543.111,52€

108

215.996,26€

3. INTERESSOS DE DEMORA PAGATS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 (01.07.201730.09.2017)
Interessos de demora pagats en el Interessos de demora pagats en el període
trimestre
Número de pagaments
Import
total
d’interessos
Despeses corrents en bens i serveis
0
0
Inversions Reals
0
0
Resta
0
0
El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 635/2014 mesura el retard en el pagament
del deute comercial en termes econòmics, com indicador diferent respecte del període legal de pagament
establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’ estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials .
La diferència radica principalment en que el període de mitjà de pagament del RD 635/2014 és
una magnitud agregada que inclou en el seu càlcul tant les operacions pagades com les pendents de
pagament i el seu còmput s’inicia als trenta dies de la presentació de la factura pel registre administratiu,
mentre que per al període legal de pagament s’obtenen de forma separada el termini respecte de les
factures pagades i el termini respecte de les factures pendents de pagament i el còmput del període
s’inicia des de la mateixa data d’entrada de la factura per registre.
Ratio d’operacions pagades
8,46
Ratio d’operacions pendents de pagament
19,33
PMP de l’entitat
13,05 dies
--------------

12.- INFORMES D'INTERVENCIÓ.
Es dóna compte dels informes de fiscalització de disconformitat d’expedients de
competència de l’alcaldia o Junta de Govern Local que a continuació es mencionen, dels quals
va quedar assabentada la Comissió Informativa de Comptes, Governació i Règim intern, en
sessió celebrada el dia 19/10/2017.

Expedient 2991-2017 CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE “MODERNIZACIÓN DEL
POLÍGONO LES JOVADES EN COCENTAINA"– FASE A del gasto. Decret 1129-2017 de 27 de juliol de
2017.
S’informa desfavorablement per haver-se inclòs en el projecte infraestructures no preexistents i per tant
es considera que no es pot entendre que es tracte només d’obres de reposició, de manteniment o
accessòries a actuacions aïllades i per tant correspondria haver-lo tramitat com un projecte d’urbanització
parcial incorporant el tràmit d’informació pública de 20 dies previst en els articles 174.2 y 175 de la
LOTUP
Expedient 3487-2017 NÒMINA MES DE SETEMBRE. Decret 1422-2017 de 29 de setembre de 2017.
S’informa desfavorablement per haver-se inclòs el pagament, per orde del regidor de personal, tant per
al personal funcionari com al laboral, de la quantitat de dos euros per hora extraordinària realitzada, sense
distingir el tipus d’hora, per damunt del preu normal establert en l’acord/conveni del personal, durant les
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El Ple queda assabentat.

festes o les que es realitzen, en el seu cas, en la Fira. Aquest increment incompleix el límit establert en
l’article 18.2 de la Llei 3/2017 de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017 per ser addicional al de
l’1%, i per tant no és procedent la seua aprovació ni la seua aplicació. Les entitats locals no tenen
competència normativa per prendre acords que milloren les previsions legals en matèria de retribucions
del personal.
Es posa de manifest així mateix, la realització d’hores extraordinàries per damunt del límit de 80 hores
anuals previst a l’article 35.2 de l’Estatut dels Treballadors, en el servei d’Aigües potables, i des del mes
d’agost, també en Obres i Cultura.
Expedient 3417-2016 APROVACIÓ CERTIFICACIÓ FINAL-LIQUIDACIÓ DE LES OBRES DEL CAMP
DE FUTBOL DE LA VIA. Acord de Junta de Govern Local de 5 d’octubre de 2017.
S’informa desfavorablement per haver-se introduït variacions respecte del projecte les quals, encara que
no ha segut necessari crear unitats d’obra noves, ni per tant fixar preus no previstos en el projecte, no
responen simplement a diferències de mesurament sinó a canvis respecte de les solucions previstes
inicialment en el projecte, la majoria a petició municipal expressada verbalment durant l’execució de
l’obra. Per tant, no poden aprovar-se a l’empar de l’article 234.3 del Text Refòs de la Llei de Contractes
del Sector Públic aprovada per RD Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre.

--------------El Ple de la Corporació queda assabentat.

13.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Xavier Anduix, portaveu del Grup 03820-Compromís, demana que s’explique
perquè l’equip «Alcoyano» entrena en el cap de la via, i demana que es tinga molta cura en
l’organització de l’ús i gestió d’aquestes instal·lacions, ja que es sap que la sobre-utilització de
les mateixes disminueix la seua vida útil.

El Sr. Anduix insisteix en que es duga a terme una bona planificació de l’ús que
assegure la vida útil de les instal·lacions.
----------------El Sr. Xavier Anduix, portaveu del Grup 03820-Compromís, pregunta si hi ha novetats
respecte al servei de recollida d’animals.
La Sra. Mariona Carbonell, portaveu del grup PSPV-PSOE i gerent de la Mancomunitat
Alcoià-Comtat, contsta que ahir mateix es va estar parlant de les possibles solucions amb la
regidora delegada de Muro, i cedeix la paraula al regidor Sr. Antonio Hernandez perquè ho
explique.
El Sr. Antonio Hernández, regidor delegat de sanitat, informa que està treballant per
buscar una protectora que es puga fer càrrec del servei, vist que l’Ajuntament d’Ibi no deixa que
es continue prestant en les seues instal·lacions. No hi ha moltes protectores en la província,
però han mirant la de Tibi, i han parlat amb els responsables per si poden ampliar les
instal·lacions per acollir als animals de Cocentaina i Muro, ja que en aquest tema els dos
ajuntaments estan treballant conjuntament. Per altra banda, el divendres passat anaren a veure
les instal·lacions de la protectora d’Alacant, que sí acceptarien més animals, però hi ha alguna
gent que no està massa d’acord en dur-los ací, pel tracte que els puguen donar. Està
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El Sr. Saul Botella, regidor delegat d’esports, explica que tant el club «Alcoyano» com el
club «Esides» tenen una filiació respecte al club Contestano, només per al primer equip, i per
sixò tenen disponibilitat per a l’ús del camps mentre no ho demane algun club membre del
Consell Local d’Esports. En el cas del club «Alcoyano» tenen un conveni de col·laboració amb
el Contestano, i la finalitat és que es beneficie sempre el club de casa. Diu també que l’ús és
puntual, perquè estan remodelant-se les seues instal·lacions, i que la petició d’ús la fa el club
Contestano.

estudiant-se aquesta possibilitat, ja que en aquest moment les úniques instal·lacions que
acceptarien prestar el servei són la d’Alacant i la de Bufali. També està estudiant-se una tercera
opció, que és l’adquisició d’unes gàbies portàtils per a instal·lar provisionalment en les
instal·lacions de la protectora d’Alcoi.
La Sra. Carbonell confirma que estan mirant com fer una dotació pressupostària per a
aquesta despesa i esperant tindre els pressupostos.
----------------El Sr. Xavier Anduix, portaveu del Grup 03820-Compromís, vol fer un prec respecte de la
neteja de les baixades d’aigua pluvial. Comenta que hi ha al voltant del poble alguns punts de
recollida que estan per a netejar i fer-ne el manteniment adequat. Pregunta si hi ha algun pla de
manteniment i neteja sistemàtic d’aquests punts o es fa només a requeriment puntual.
El Sr. Marcos Castelló, regidor delegat d’obres i serveis, contesta que es fa una revisió
de dits punts periòdicament, potser últimament s’ha fet menys per la climatologia, ja que no
s’esperaven pluges. Si hi ha alguna previsió de pluges es realitza prèviament dita revisió.
Comenta que hi ha zones en les que la neteja, encara que es faça, pot durar molt poc temps, i
que per a estar sempre en condicions haurien de netejar-se a diari, cosa que no és possible. Es
netegen també després de les pluges, si ha hagut algun despreniment de terra. Però diu que el
més difícil de controlar és la brutícia que generen les persones.
El Sr. Anduix diu que no només hi ha brossa, també hi ha terra i herbes, i de vegades
sembla que des de fa mesos, si no anys. Considera que caldria fer primer una catalogació
d’aquests punts i després designar a les persones responsables perquè estiguen pendents del
seu estat. Diu que la manca de manteniment pot costar després més diners que fer-ho a l’hora.
El Sr. Castelló considera que el Sr. Anduix s’equivoca, perquè en la pràctica no hi ha els
problemes que ell diu. També recorda que la neteja dels barrancs no és competència de
l’Ajuntament, si no de la Confederació, i que no hi ha més persones per a fer més tasques.
Demana la col·laboració de la gent perquè avise als serveis municipals dels punts que vegen
bruts, utilitzant per a això els canals habituals, per tal que es puga solucionar el més prompte
possible.

El Sr. Xavier Anduix, portaveu del Grup 03820-Compromís, comenta el mal estat
d’alguns passos de vianants, sobre tot la il·luminació o la seguretat, o els clots que hi ha en
alguns (per exemple C/ Roger de Llúria, Av. Rei en Jaume), i que poden suposar un autèntic
perill per als vianants. Respecte a l’estat de neteja del fos de la torreta de l’Avinguda Rei en
Jaume, diu que està molt brut, que és una zona molt cèntrica i que dona una imatge molt pobra
d’aquest punt que és molt transitat. Considera que cal que aquesta neteja es faça més sovint.
La Sra. Marcela Richart, regidora delegada de patrimoni cultural, contesta que caldria
també fer un prec als menors i als seus responsables que utilitzen el parc de la torreta, perquè
col·laboraren tirant els residus a les papereres i no al fos.
----------------El Sr. Bernardo Pérez, portaveu del Grup Guanyar Cocentaina, pregunta a la regidora
delegada de residus urbans per la possibilitat de posar un contenidor del cartró en el punt que li
va comunicar el passat dia 5, ja que no hi ha cap prop.
La Sra. Susana Reig, regidora delegada de residus sòlids urbans i neteja viària,
contesta que en dit punt hi ha una gasolinera, i per tant no hauria d’haver cap contenidor, ni de
cartró ni d’envasos, pel risc d’incendi. Comenta que en el nou plec de condicions es revisarà la
ubicació dels punts de recollida, però que no es pot posar un contenidor de cada tipus en cada
cantó, i que si algun establiment ho necessita, pot demanar que se li faça la recollida de cartró
porta a porta.
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-----------------

El Sr. Pérez planteja si es podrien menejar els contenidors encara que fos només uns 50
mestres dalt o baix, ja que el nou plec creu que no estarà fins la pròxima legislatura. Per altra
banda comunica una petició del veïnat sobre si hi ha prevista una poda d’arbres pròximament,
ja que en alguns punts de l’Avinguda País Valencià estan pràcticament dins els habitatges.
El Sr. Marcos Castelló, regidor delegat d’obres i serveis, recorda que l’última poda que
es va plantejar fer en Av. País Valencià i Pla de la Font, va tindre una forma oposició de la gent,
que no volia que es fera tan gran, i per això es va podar menys. Ara parlarà amb els jardiners
municipals per veure què és el que proposen fer, i ho comentarà en la pròxima Comissió
Informativa, per decidir entre tots com fer-ho.
----------------El Sr. José Luis Vicedo, portaveu del Grup Ciudadanos Cocentaina, diu que estem ja
acabant octubre i caldria començar els treballs d’elaboració i aprovació del pressupost
municipals per a 2018.
El Sr. Marcos Castelló, regidor delegat d’hisenda, contesta que normalment intenta
esperar al primer o segon mes de l’any per a tindre unes xifres més ajustades. No entén com
es pot fer aquesta feina abans del 31 de desembre, si encara no es coneixen les previsions de
la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, per exemple respecte al salari dels funcionaris, ja
que pot variar molt les previsions del pressupost municipal. En qualsevol cas mai s’allarga el
procés molt més, i hi ha l’opció de pròrroga si no s’arriba a un acord.
----------------El Sr. José Luis Vicedo, portaveu del Grup Ciudadanos Cocentaina, pregunta si
recentment l’Ajuntament s’ha adjudicat algunes cases per manca de pagament.
La Sra. Alcaldessa cedeix la paraula a la Sra. Secretària, que explica que, conforme
consta en un acta de la Junta de Govern Local, l’Ajuntament ha acceptat l’adjudicació d’un
solar en carrer Rector Montagud, per haver resultat infructuós el procés de cobrament del deute
per demolició de dit immoble, a més d’altres deutes tributaris, que afectaven a dit immoble.

14.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS.

---------------Abans de finalitzar la Sra. Alcaldessa, en nom de tota la Corporació, desitja a tot el
veïnat i visitants una bona Fira de Tots Sants 2017.
I no havent més assumptes a tractar, la presidència alça la sessió, quan són les 20:45
hores del dia de la data.
Tot seguit, la Sra. Alcaldessa, d'acord amb allò previst en el Reglament de Participació
Ciutadana, obre torn obert de preguntes per al públic assistent.
De tot això, com a secretària del Ple, done fe.
L’ALCALDESSA

LA SECRETÀRIA

Mireia Estepa Olcina

Encarnación Mialaret Lahiguera
Document signat digitalment
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No hi ha.

