ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE LA JANA CELEBRADA
EL
DIA
29
DE
SETEMBRE
DE
2015.En el saló de sessions de l'Ajuntament de La Jana, sent les 22.00 hores del dia
29 de setembre de 2015, es reuneixen, en el saló de sessions de la Casa
Consistorial de La Jana, sota la presidència del sr. Alcalde, sr. Domingo Tolós
Llàdser, els regidors, Alex Vilanova Pla, Alfredo Roé Justiniano, David Beltrán
Salvador, Joaquín Llàdser Balaguer, Carlos Cano Eroles i Jose Pla Gimeno, per
a
tractar
els
assumptes
de
l'ordre
del
dia
expressats
en
convocatòria
prèviament
repartida.
Com a fedatari de l'acte intervé Julio Román, Secretari de l'Ajuntament.-

1.- LECTURA DE LES ACTES ANTERIORS.- Es dóna aprovació a les actes de 15
de
setembre
de
2015,
i
22
de
setembre
de
2015.

2.-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE FESTES LOCALS.- Es proposen els dies 24
d'agost i 31 d'octubre de 2016 com a festes locals. S'aprova per unanimitat la
proposta. Igualment s'emplaça l'ajuntament, a proposta del senyor
Vilanova,
a
consensuar
aquestes
dates
per
sempre.

3.-MODIFICACIÓ TAXA DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.- El senyor
Vilanova explica als reunits que, després de l'estudi detallat dels ingressos i
costos del servei, s'observa un dèficit entorn dels 15.000 euros/any. Aquesta
situació
suma
major
càrrega
deficitària
a
la
ja
patida
per
l'Ajuntament,
que
és
bastant
quantiosa.
A fi d'evitar-ho es proposa modificar la taxa citada, en els aspectes següents
a) Quota de servei: 9 Euros al trimestre.
b) Quota de manteniment: conservació i lectura de comptadors: 3 euros al
trimestre.

c) Consums:
-De 0 a 20 m3 trimestre: 0,40 euros /m3.
-De 21 a 40 m3 trimestre: 0,60 euros/ m3.
-De 41 a 60 m3 trimestre: 0,80 euros/m3.
-Més de 60 m3 trimestre: 1,00 euro/m3.
Granges /trimestre : 0,65 euros /m3.
d) Drets d'enganxe:
-Per alta en el padró: 150 euros.
-Reenganxament al servei per falta de pagament o altres causes imputables a
l'usuari: 100 euros.
-Canvi de nom de l'abonat: 0 euros.

Serà precisa la creació
regulada
per
un

d'una Comissió
reglament

de l'Aigua, que
aprovat
en

estarà
Ple.

Els reunits obrin un debat, on el sr. Llàdser Balaguer recrimina a l'equip de
govern que el PP no haja sigut convidat a alguna reunió d'anàlisi i deliberació
d'aquest tema i consideren que per açò no poden donar el seu suport a la
proposició.
Passat l'assumpte a votació, la proposta és aprovada pels quatre vots dels
membres de Compromis/PSOE, i els tres vots en contra dels membres del
P.P.

4.- PROPOSTA DE DEROGACIÓ DE LES ORDENANCES QUE REGULEN LES
TAXES DE BALCONADES I MIRADORS I DE DIFERENTS ACTIVITATS
INDUSTRIALS, COMERCIALS I AGRÍCOLES, MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
QUE
REGULA
L'IBI
DE
NATURALESA
URBANA.El sr. Vilanova explica als presents que la delicada situació econòmica amb la
qual s'han trobat l'actual equip de govern, fa imprescindible actuar de
manera immediata i decidida, no solament en el control de les despeses de

l'ajuntament, sinó també referent a la seua capacitat impositiva. El senyor
Roé confirma l'anterior amb algunes dades preliminars extretes de les
conclusions de l'auditoria externa, que s'ha lliurat a cada grup municipal.
Continua el senyor Vilanova, dient que la derogació de les ordenances de
balconades i miradors, així com la que regula diferents activitats industrials,
comercials i agrícoles, es deu exclusivament a la baixíssima
recaptació
que
reporten
aquests
conceptes
impositius.
Quant a l'ordenança de l'IBI de naturalesa urbana, la proposta és de passar
del 0,781 actual a l'1,10, a partir del 2016, amb vista a intentar anar corregint
el desfasament tan important entre despeses i ingressos en el municipi.
En el debat que s'obri a continuació, el sr. Llàdser Balaguer insisteix, com en
el punt anterior, que el P.P. no ha sigut convidat als estudis i anàlisis prèvis
que han portat a la conclusió que es proposa, per açò, i igual que en el punt
anterior, el seu grup pot estar molt d'acord en la necessitat d'aprovar la
proposta, però no ho faran, al no haver pogut participar en les deliberacions
prèvies.
Passat l'assumpte a votació, la proposta és aprovada per quatre vots dels
membres Compromis/PSOE. Els 3 membres del PP voten en contra.

5.-RATIFICACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL AGRARI DE LA JANA.- El senyor
Vilanova
explica
als
reunits
de
la
composició
d'aquest
organisme
municipal,
quedant
assabentats
els
reunits.

6.- SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL POYS 2015.- El sr. Vilanova adona de
l'assumpte que es tramita amb Diputació, sobre la sol·licitud de pròrroga de
l'obra del POYS 2015. L'òrgan provincial ens indica que per a poder aprovar la
nostra
sol·licitud,
hem
de
justificar
causes
tècniques.
Els reunits acorden per unanimitat dur a terme la sol·licitud,
seguint
les
indicacions
de
la
Diputació.

7.- DECRETS D'ALCALDIA.- Pel sr. Alcalde es presenta a ple la relació de
decrets produïts des de la ultima sessió ordinària, quedant assabentats els
reunits.

8.- PRECS I PREGUNTES.- El sr. Llàdser Balaguer pregunta si es té en compte
l'estat actual de la xarxa de camins rurals i si es pensa en alguna actuació
sobre aquest tema***** El sr. Alcalde respon que abans de res s'haurà de
portar l'assumpte davant el Consell Agrari, qui haurà de prioritzar els camins
a arreglar, atenent a les possibilitats econòmiques i la disponibilitat de la
Brigada
d'Obres
de
l’excelentíssima
Diputació.
Pregunta el mateix regidor si es pretén en el futur tallar el tràfic rodat a fi de
deixar per a ús per als vianants la Plaça Major, en dissabtes, festius i
vesprades.
El
sr.
Alcalde
contesta
que
no.
Pregunta el sr. Llàdser Balaguer per les retallades que han patit diverses
associacions i serveis del municipi. El sr. Alcalde contesta que aquesta
mesura s'ha practicat amb totes i cadascuna de les associacions del municipi,
a les quals se'ls ha reunit prèviament, explicant-los com està la caixa de
l'Ajuntament.
Pregunta el senyor Llàdser si el ball de Fira se li concedeix a la titular de
L’Escoleta. Se li contesta afirmativament pel senyor Alcalde.
Diu el mateix regidor, que han rebut queixes sobre la ubicació de les macetes
del cementeri, impedint les operacions d'enterrament quan es produeixen. El
senyor Alcalde diu que no té constància de tal situació.
Pregunta el senyor Llàdser sobre el resultat econòmic de Festes Majors. El
senyor Alcalde contesta que encara falten alguns detalls per a completar
l'informe, una vegada conclòs, es farà públic a tot el poble i se li
facilitarà
una
còpia
al
grup
popular.

Pregunta el senyor Llàdser per l'estat de tramitació de la certificació del Pla
d'Esports 2007 - 2012. El sr. Alcalde contesta que la certificació es troba en
Diputació, esperant que se li done el vistiplau, i poder pagar al contractista.

No havent-hi més assumptes que tractar, el senyor Alcalde alça la sessió, la
qual cosa certifique.

La Jana, 29 de setembre de 2015.-
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