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Sessió:
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14/2008

Dia: 17 de novembre de 2008
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Eladi Mainar Cabanes (Portaveu Grup PSPV-PSOE)
Regidors presents:
Grup PSPV
Grup PP
Estefanía Gregori Robledillo
Sebastián Mahiques Solanes
David Mogort Alberola
Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
Belinda Navarro Climent
Grup BLOC
Agustina Brines Sirerol (Portaveu)
Juli Ibàñez Montagud

Grup ERPV (Esquerra)
Joan Serra i Folguerà

Grup EU – Arc Iris
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)
Regidors absents:
Secretària: Elisa Armengot Audivert
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les vint hores del dia disset de novembre de dos
mil vuit, es reuneixen les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú d’ells s’assenyala, per
tal de realitzar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada com cal.
Els assumptes tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar a la convocatòria de la sessió, són els
del següent
ORDRE DEL DIA:
1r. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:

1.1

Aprovació modificació Ordenances Fiscals:

1.1.1

Ordenança reguladora de l’Impost de Bens Immobles.

1.1.2

Ordenança reguladora de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.

1.1.3

Ordenança reguladora de la Taxa de recollida de Fem.

1.1.4

Ordenança reguladora de la Taxa de entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de
via pública per aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus.
---------------------------------//--------------------------------------

Oberta la sessió es mamprèn el tractament dels punts de l’ordre del dia amb el resultat que tot seguit
s’arreplega.
1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1. Aprovació modificació Ordenances Fiscals:
1.1.1.

Ordenança reguladora de l’Impost de Béns Immobles.

Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual a la lletra, diu:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
1

Vist l’expedient que s’està tramitant per la modificació de les diferents taxes i tributs municipals.
Vist el preceptiu informe emès per la Secretària – Interventora..
Esta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació:
Primer.
Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles, amb la següent redacció:

ORDENANÇA REGULADORA DE
L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
Article 7è Tipus de gravamen i quota
1. El tipus de gravamen serà el 0.80 % per al béns urbans.
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir de l’u de gener de 2009, continuant en vigor fins la seua
modificació o derogació expressa.
Segon.
Sotmetre estes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies perquè els interessats puguen
presentar reclamacions.
Tercer.
Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es resoldran amb
caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament definitiu.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica breument la proposta anteriorment transcrita.
Finalitzades les intervencions i sotmesa la proposta a votació, amb el dictamen favorable de la comissió
el Ple de la corporació per 7 vots a favor (3 PSPV-PSOE, 2 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), 4 vots en contra
(PP), aprova el següent acord:
Primer
Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles, amb la redacció abans transcrita.
Segon.
Sotmetre estes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per tal què els interessats puguen
presentar reclamacions.
Tercer.
Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es resoldran amb
caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament definitiu.
1.1.2. Ordenança reguladora de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, a la lletra, diu:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist l’expedient que s’està tramitant per la modificació de les diferents taxes i tributs municipals.
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Vist el preceptiu informe emès per la Secretaria- Interventora.
Esta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació:
Primer
Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica amb la següent redacció:
ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
S’afegeix l’article 5
Article 5. Bonificacions
1. Sobre la quota de l’impost, incrementada per l’aplicació de coeficient de l’impost s’aplicarà la
següent bonificació:
2. Una bonificació de fins el 100% 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 esta no es coneixera, prenent
per tal la de la seua primera matriculació o en el seu defecte, la data en què el corresponent tipus variant es
deixarà de fabricar.
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació al Butlletí Oficial de la Província i
començarà a aplicar-se a partir de l’u de gener de 2009, continuant en vigor fins la seua modificació o
derogació expressa.
Segon.
Sotmetre estes modificacions a informació pública, mitjançant anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament
i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per tal què els interessats puguen presentar
reclamacions.
Tercer.
Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es resoldran amb
caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament definitiu.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica breument la proposta anteriorment transcrita.
Finalitzades les intervencions i sotmesa la proposta a votació, amb el dictamen favorable de la comissió
el Ple de la corporació per unanimitat dels 11 membres de la corporació, s’aprova el següent acord:
Primer
Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica amb la redacció abans transcrita.
Segon.
Sotmetre estes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per a què els interessats puguen
presentar reclamacions.
3

Tercer.
Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es resoldran amb
caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament definitiu.
1.1.3. Ordenança reguladora de la Taxa de recollida de fem.
Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, a la lletra, diu:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist l’expedient que esta tramitant-se per la modificació de les diferents taxes i tributs municipals.
Vist el preceptiu informe emès per la Secretària - Interventora, així com els corresponents estudis
econòmics financers elaborats per la modificació de les taxes.
Esta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació :
Primer
Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació del
servei de recollida de fem amb la següent redacció:
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEM
- Article 6è. Quota tributària
2- A tal efecte s’aplicarà la següent tarifa:
- Allotjaments destinats a Residències de la Tercera Edat ...................................................1.500,00 €.
- Cases rurals ............................................................................................................................100,00 €.
- Pla de Corrals i Les Foies.........................................................................................................60,00 €.
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació al Butlletí Oficial de la Província i
començarà a aplicar-se a partir de l’u de gener de 2009, continuant en vigor fins la seua modificació o
derogació expressa.
Segon.
Sotmetre estes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per tal què els interessats puguen
presentar reclamacions.
Tercer.
Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es resoldran amb
caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament definitiu.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica breument la proposta anteriorment transcrita
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Finalitzades les intervencions i sotmesa la proposta a votació, amb el dictamen favorable de la comissió
el Ple de la corporació per 7 vots a favor (3 PSPV-PSOE, 2 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), 4 abstencions
(PP), aprova el següent acord:
Primer
Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació del
servei de recollida de fem amb la redacció abans transcrita.
Segon.
Sotmetre estes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per tal què els interessats puguen
presentar reclamacions.
Tercer.
Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es resoldran amb caràcter
definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament definitiu.
1.1.4. Ordenança reguladora de la Taxa de entrada de vehicles a través de les voreres i les
reserves de via pública per aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
tipus.
Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, a la lletra, diu:

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist l’expedient que s’està tramitant per la modificació de les diferents taxes i tributs municipals.
Vist el preceptiu informe emès per la Secretària - Interventora, així com els corresponents estudis
econòmics financers elaborats per la modificació de les taxes.
Esta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació:
Primer
Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per entrada de vehicles
a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol tipus.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS
DE LES VORERES i LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENT
EXCLUSIU, CÀRREGA i DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL TIPUS.
Article 3. Quantia
1. La quantia de la Taxa regulada d’esta Ordenança, serà de 28 €/m2/any.
2. La concessió d’autorització d’entrada de vehicles a garatges a través de la vorera, comportarà la
senyalització de prohibició d’aparcament dels metres autoritzat precisament per a fer efectiva eixa
autorització. No obstant no implicarà per al seu titular la reserva d’aparcament en el seu favor de la via
pública que com a conseqüència d’aquella autorització es prohibeix aparcar. Per això si a més de l’entrada de
vehicles es concedeix la reserva d’aparcament per qualsevol motiu d’eixa franja, es liquidarà la taxa de 12 €/
any.
Disposició final.
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La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir de l’u de gener de 2009, continuant en vigor fins la seua
modificació o derogació expressa.
Segon.
Sotmetre estes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per tal què els interessats puguen
presentar reclamacions.
Tercer.
Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es resoldran amb
caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament definitiu.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica breument la proposta anteriorment transcrita.
Finalitzades les intervencions i sotmesa la proposta a votació, amb el dictamen favorable de la comissió
el Ple de la corporació per 7 vots a favor (3 PSPV-PSOE, 2 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), 4 vots en contra
(PP), aprova el següent acord:
Primer
Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per entrada de vehicles
a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol tipus, abans transcrita.
Segon.
Sotmetre estes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per tal què els interessats puguen
presentar reclamacions.
Tercer.
Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es resoldran amb
caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament definitiu.»
No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió sent-ne les 20 hores i 10 minuts del
dia 17 de novembre de 2008, i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten l’adopció de resolucions
administratives, el Ple de l’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents acords aprovats els quals posen fi
a la via administrativa, el següent extrem:
«Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs contenciós
administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, o, potestativament,
recurs de reposició davant el Ple de l’Ajuntament, en el termini d’un mes, sense perjudici que es puga
interposar qualsevol altre que s’estime procedent. Ambdós terminis comptadors des l’endemà de la
notificació.»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Simat de la Valldigna, 19 de novembre 2008.
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La Secretària,
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