
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE, 
CELEBRADA EL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2015 

 

Al saló de sessions de l'AJUNTAMENT DE BENICOLET, a les nou trenta hores 
del 10 de novembre de 2015, es reuneixen sota la presidència de la Sra. 
Alcaldessa Sra. Llúcia Gregori Català (Compromís per Benicolet), com a 
assistents, els regidors 

D. Angel Canet Català (Compromís per Benicolet) 

Sra Rosa Canet Alborch (Compromís per Benicolet) 

D. Mateo Prats Prats (PP) 

Sra Inmaculada Llopis Gilabert (PP) 

D. José Manuel Boscà Martínez (PP) 

D. Ernesto Prats Peiró (PSOE) 

Està present Sra. Eva Rodríguez Molina secretària-interventora per aixecar 
acta de la sessió, i prestar durant la mateixa l'assessorament legal 
preceptiu. 

Declarat obert l'acte per la Presidència, es passa a l'estudi i acord dels 
assumptes consignats en l'ordre del dia, del tenor: 

1r APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, ORDINÀRIA DE 
29 DE SETEMBRE. 

La secretària es dóna lectura extractada de l'acta de la sessió extraordinària 
de 29 de setembre remesa juntament amb la convocatòria de la present 
sessió. 

Sotmesa a votació és trobada conforme i aprovada per unanimitat dels 
membres corporatius presents (7 de 7; núm legal 7) 

 

2. ACORD SOBRE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA PER 
A LA GRATUÏTAT DELS LLIBRES DE TEXT 2015-16 

Amb data 27 d'octubre de 2015 s'ha publicat en Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana Ordre 17/2015 reguladora de les ajudes a les 
entitats locals per a la posada en marxa del Programa de Gratuïtat de 
Llibres de Text per al curs 2015-2016. 

D'acord amb el que disposa l'article sisè, segon de l'Ordre reguladora la 
sol·licitud de subvenció ha d'anar acompanyada de certificació de l'acord del 



ple de l'ajuntament, i el termini de sol·licitud de quinze dies des de la 
publicació de l'Ordre. 

Vist el que antecedeix, considerant convenient i d'interès general la 
participació de l'Ajuntament de Benicolet en aquest programa, per la Sra. 
Alcaldesa es proposa l'adopció del següent acord: 

PRIMER: Sol·licitar subvenció a la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i 
Esport a l'empara de l'Ordre 17/2015 reguladora del Programa de Gratuïtat 
de Llibres de Text 

SEGON: Comprometre a complir les obligacions que es deriven de la 
recepció de la subvenció i que s'enumeren tot seguit: 

 a) Cofinançar el programa amb una aportació màxima de 66,66 euros per 
alumne empadronat a Benicolet que curse els ensenyaments primari o 
secundari. L'aportació es realitzarà en la seva totalitat amb càrrec al 
pressupost de l'exercici 2016. 

b) Gestionar les aportacions de la Generalitat i les diputacions, i establir el 
procediment oportú per dur a terme l'objecte d'aquesta convocatòria i 
realitzar els pagaments necessaris per a la constitució del banc de llibres i 
altres materials curriculars. 

c) Portar un compte separat i exclusiu de la subvenció concedida. 

d) Conservar els documents justificatius i presentar una certificació, per 
part de l'òrgan competent de l'ajuntament, de l'aplicació dels fons rebuts. 

e) Comunicar a la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport 
l'obtenció d'altres ajuts o ingressos per a la mateixa l'obtenció d'altres ajuts 
o ingressos per a la mateixa finalitat. 

f) Sotmetre les actuacions de comprovació i control financer que efectue 
l'òrgan concedent o qualssevol altres actuacions de comprovació i control 
financer que puguen dur a terme els òrgans de control competents. 

g) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i de les 
condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat 
que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció, de la forma i en el 
termini establert en les bases d'aquesta convocatòria. 

TERCER: Donar trasllat de l'acord a la Generalitat Valenciana per al seu 
coneixement i efectes. 

Sotmès a votació és aprovat per unanimitat dels membres corporatius 
presents (7 de 7; núm legal 7) 

 



3r.- ACORD SOBRE ADHESIÓ AL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE 
L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT. 

Vist el que disposa el capítol II del títol I de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i bon govern en 
relació amb la publicitat activa de la administracions públiques; atès la Llei 
2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i 
Participació Ciutadana. 

Atès que, si bé l'Ajuntament de Benicolet, a data d'avui, té actiu 
parcialment i en funcionament el Portal de Transparència en la seua pàgina 
web, l'adhesió al Portal de l'Administració de l'Estat permetrà una millor 
actualització de continguts i compliment de les obligacions 
d'interoperabilitat i reutilització de dades. 

Vist els compromisos que adquireix l'ajuntament com a requisit previ a 
l'adhesió de disposar dels recursos tècnics necessaris per a la gestió, 
administració i ús del seu Portal de la Transparència i de nomenar un equip, 
que actuï com a interlocutor davant els signants d'aquest Acord i la seua 
Comissió de Seguiment, així com adequar l'organització de la seva entitat 
local per a la gestió de les activitats necessàries per a complir les 
obligacions de publicitat activa 

Es proposa l'adopció del següent acord, 

PRIMER: Adherir a l'Acord marc subscrit entre la Federació Espanyola de 
municipis i províncies i la Adminsitració de l'Estat de 28 d'abril per 
promoure i facilitar el desenvolupament de la Llei 19/2013 de 9 de 
desembre, de Transparaencia, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. 

SEGON: Traslladar el present acord al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques per al seu coneixement i efectes. 

Sotmès a votació és aprovat per unanimitat dels membres corporatius 
presents (7 de 7; núm legal 7) 

4t APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2014. 

Examinat el Compte General corresponent a l'exercici 2014, format per la 
Intervenció i integrada pels estats i comptes anuals de l'entitat local 
rendides per la Sra. Presidenta Sra. Llúcia Gregori Català. 

Considerant que dit Compte General està rendida d'acord amb el que 
preveu la secció segona del capítol III del títol IV del Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, Reial Decret Legislatiu 2/2004 i títol VI 
de la Instrucció de Comptabilitat Local, Ordre EHA / 4042/2004. 

 



Considerant que el Compte general ha estat dictaminada per la Comissió 
Especial de Comptes. 

 Sent que ha romàs exposada al públic des de la seua publicació en BOP nº 
190 amb data 1 d'octubre per terme de quinze dies i vuit més, i els 
interessats han pogut presentar reclamacions, objeccions o observacions, 
sense que s'hagen presentat tal com consta en certificat de Secretaria. 

La Sra Alcaldessa proposa al Ple de la Corporació calculant que els estats  i 
comptes anuals, així com els annexos que integren el Compte General, es 
troben degudament justificats, i d'acord amb els llibres de comptabilitat, de 
conformitat amb l'article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals l'adopció 
del següent acord: 

 PRIMER: Aprovar el Compte General corresponent a l'exercici de 2014 amb 
el següent volum: 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL                             

Saldos de dubtós cobrament                                 

EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA                              
 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS 

-226443,02.-€ 
 

23599,24.-€ 
 

286051,10.-€ 
 

-14307,92.-€ 
 

0.-€ 
 

271743,18.-€ 
 

 

SEGON: Rendir aquest Compte General a la Sindicatura de Comptes d'acord 
amb el que preveu l'article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Hisendes Locals i en la Instrucció de 
Comptabilitat aprovada per Ordre EHA / 4042/2004. 

Sotmès a votació és aprovat per unanimitat dels membres corporatius 
presents (7 de7; núm legal 7) 

5é  ACORD SOBRE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE 
NATURALESA URBANA. 

Per la secretària es dóna lectura de la proposta. 

El govern municipal porta a terme un pla de reestructuració i actualització 
dels tributs municipals. 



Vist el que disposen els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei d'Hisendes 
Locals, atès que es compleixen els condicionants de l'article 72 de 
l'esmentada norma amb vista a la fixació del tipus de gravamen, 

La Sra.Alcaldesa proposa l'adopció del següent acord: 

PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal 
reguladora de l'Impost de Béns Immobles de forma que l'article 2 queda 
redactat com segueix 

"El tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles aplicable als béns 
de naturalesa urbana queda fixat en el 0,70%." 

SEGON: Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província per un 
termini de 30 dies a fi que els interessats presentin al·legacions. En el cas 
de no presentar l'aprovació s'entendrà definitiva, entrant en vigor l'1 de 
gener de 2016, després de la publicació del seu text íntegre. 

Finalitzada la lectura intervé D.José Manuel Boscà per manifestar l'oposició 
del grup popular a aquest acord. Considera que no és necessari ni 
convenient per al municipi, sinó que pensava que s'anava a baixar el tipus 
impositiu. 

Contesta la Sra.Alcaldesa donant lectura als tipus impositius vigents en els 
municipis de l'entorn de Benicolet, entre d'altres Castelló de Rugat i Llutxent 
el 0,70, Montixelvo el 0, 76, Pinet el 0, 88. 

Sotmès a votació és aprovat per majoria absoluta dels membres corporatius 
presents (4 de7; núm legal 7) i amb el vot en contra dels regidors del grup 
popular. 

 

6é  MOCIÓ SOBRE ACORD SOCIAL, POLÍTIC I INSTITUCIONAL 
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

El 7 novembre 2015 confluïm a Madrid milers de persones de tot l'Estat, 
convocades pel Moviment Feminista, per manifestar-nos contra les 
violències masclistes. 

Totes les persones i entitats, especialment les públiques, estem emplaçades 
no només a manifestar-nos i contribuir a aquesta acció ciutadana, sinó a 
reactivar i millorar la prevenció i la resposta, deu anys després de la llei 
integral contra la violència de gènere de 2004, de les nombroses lleis 
autonòmiques i un any després de la ratificació del Conveni de * Istanbul 
(BOE del 6 de juny de 2014), que s'incompleixen substancialment pel que fa 
a prevenció en l'àmbit educatiu, que només donen protecció laboral o 
econòmica a l'1% de les 126.742 denunciants, o d'habitatge, mentre creix 
la desigualtat, que és el mitjà de cultiu de la violència " 



Els ajuntaments, com a institucions més properes, som imprescindibles per 
a la prevenció i l'atenció social, jurídica i psicològica que estableix l'article 
19 de la llei estatal de 2004. En canvi, l'article 27.3.c) de la Llei de Règim 
Local reformat per la Llei 27/2013 diu que els ajuntaments només podran 
prestar serveis socials, de promoció de la igualtat d'oportunitats i de 
prevenció de la violència contra la dona per delegació de l'estat o de la 
comunitat autònoma finançada al 100%, que en absolut cobreixen els 6 
milions de la partida 45 del programa 232C de Violència de Gènere en el 
projecte de pressupostos de l'estat 2016. Per això, aquest Ajuntament es 
compromet a treballar, no només el 7 de novembre davant la Marxa estatal 
contra les Violències Masclistes, o el 25 de Novembre, Dia Internacional 
contra la Violència contra les Dones, sinó tots els dies de l'any i tots els 
anys. 

Per tot això, aquest ajuntament ACORDA: 

• Col·locar el 7 novembre 2015 a la façana de l'ajuntament una pancarta 
violeta amb el lema 'Contra les violències masclistes' i promoure la 
participació ciutadana en la marxa. 

• Fer-ho igualment cada any el 25 de novembre, Dia Internacional contra la 
Violència contra les Dones. 

• Mantenir tots els dies de l'any, tots els anys, els recursos personals, 
materials i polítics per a la igualtat i per a la prevenció i l'atenció jurídica, 
social i psicològica a les víctimes de violència masclista, en compliment de 
l'art. 19 de la Llei Orgànica 1/2004, i establir un sistema estable de 
finançament estatal, autonòmica i local a llarg termini. 

- Donar una atenció estable i de qualitat, que inclogui la rehabilitació, 
l'avaluació i el seguiment, fet que comporta la gestió pública directa dels 
serveis per a la igualtat i contra la violència de gènere. 

- Contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violència de gènere en 
tots els centres i en totes les etapes educatives. 

- Treballar per la sensibilització contra el sexisme en l'activitat cultural, 
d'organització de festes, de seguretat i convivència, i totes les actuacions i 
serveis de competència municipal. 

- Promoure l'eradicació del sexisme, la segregació, l'assetjament i els 
estereotips sexuals en totes les nostres actuacions i serveis. 

- Establir programes per a les dones o altres víctimes de la violència 
masclista més vulnerables perquè pateixen situacions de discriminació 
múltiple, com migrants, amb diversitat funcional, en situació de 
desocupació o dependents, i eliminar la victimització múltiple en els 
processos d'atenció. Trametre aquest acord a la Delegació del Govern per a 



la Violència de Gènere, perquè en el seu seguiment i informes a GREVIO per 
a l'aplicació del Conveni d'Istanbul que estableix l'article 68 inclogui, d'acord 
amb els articles 7.3 i 18.2, les actuacions de l'administració local . 

Sotmès a votació és aprovat per unanimitat dels membres corporatius 
presents (7 de 7; núm legal 7) 

7º.- DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 166/15 DE 
NOMENAMENT DE SEGON TINENT D'ALCALDE 

Per la secretària es dóna compte del decret d'alcaldia 166/15 de 3 de 
novembre pel qual es nomena 2n Tinent d'Alcalde a D. Ernesto Prats Peiró. 

El ple es dóna per assabentat i conforme. 

Finalitzat el coneixement de tots els punts de l'ordre del dia i sense que se 
suscitin més qüestions la Sra.Alcaldesa dóna per finalitzada la sessió a les 
9:40 hores del dia 10 de novembre de 2015 de la qual cosa, com a 
secretària, done fe. 

 

LA SECRETÀRIA 

Vist i plau L'ALCALDESSA 

 

 

 

 

Signat: Llúcia Gregori Català 


