
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE 

XÚQUER 

PLE ORDINARI 

DIJOUS, 6 DE FEBRER DEL 2014. 

HORA CONVOCATÒRIA 21:00 HORES 

HORA INICI: 21:04 

HORA FINAL: 22:30 

SALÓ DE SESSIONS DE L’AJUNTAMENT D’ALCÀNTERA DE XÚQUER 

 

 

ASSISTENTS 

 

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA, Teresa Nieves Perucho Blasco 

(PSOE) 

 

Regidors del grup municipal socialista (PSOE) 

Sra. Marta Expósito Andrés. 

Sr. Julio Aurelio García Martínez. 

Sra. Lorena Igual Chicón. 

 

Regidors del grup municipal popular (PP) 

Sra. Lucía Pla Micó. 

Sr. José Mª Mena Cueves. 

Sr. Vicente Enrique Sanchis Vila. 

Sr. José Luis Casanova Carbonell. 

 

Regidor del grup municipal UPA 

 

Sr. Federico Femenía Martínez 

 

 

Secretària Interventora  

Sra. Mª Teresa Soler i Tarazona. 

 

  

 La senyora Alcaldessa-Presidenta declara iniciada la sessió, ordenant es 



tracte el següent 

 

 

  

ORDRE DEL DIA 

 

PRIMER.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

CORRESPONENT AL MES DE GENER DEL 2014. 

 

Els membres del plenari d'este Ajuntament han rebut junt amb la convocatòria 

de la sessió, l'esborrany corresponent a la sessió anterior del dia 9 de gener del 

2014. Atesa la seua redacció, es presenten les esmenes següents: 

Pel grup municipal socialista: Cap. 

Pel grup municipal popular: Cap. 

Pel grup municipal UPA: Cap. 

 

Atesa la no presentació d'esmenes, es passa a votació per la presidència la  

definitiva redacció de l'acta, amb el resultat d'UNANIMITAT  , resultant així  

aprovada l'acta de la sessió anterior, amb autorització per a la seua transcripció 

al Llibre Oficial, fora de perill el trasllat a través de les plataformes de remissió 

electrònica d'acords municpales a les administracions de l'Estat i de la 

Comunitat Autònoma Valenciana. 

 
 

 

 

SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA. 

 

La senyora alcaldessa Presidena dóna compte de les següents actuacions 

realitzades en exercici del seu càrrec, amb el resultat següent: 

 

 La senyora alcaldessa dóna compte al plenari municipal, de la 

cancel·lació del compte financer de titularitat de la Junta Local de 

l'Associació de lluita contra el Càncer, que ha estat gestionada per 

l'entitat Bankia, havent-se procedit pels autoritzats en la gestió de la 

mateixa a la transferència  a favor de la Direcció Provincial de 

l'Associació de Lluita Contra el Càncer, amb seu a València, del saldo 



final total que ha ascendit a la quantitat d'1.219, 22 euros. Còpia de les 

gestions realitzades s'entreguen per la Sra. alcaldessa a la secretària 

municipal, perquè dispose la seua presentació davant del registre 

d'entrada oficial d'este Ajuntament, per a constància. 

 La senyora alcaldessa dóna compte als membres del plenari municipal 

que el funcionari Agent de la Policia Local d'Alcàntera de Xúquer, D. 

Javier Urrea Gómez, ha complit 25 d'anys de servici en l'administració 

local, havent-se instat pel mateix ant l'Alcaldia perquè es procedisca a la 

tramitació d'expedient de concessió de medalla amb distintiu blanc. Atés 

pel Ple que es tracta de gestió expedient per procediment administratiu 

per la causa referida, consta la presa de coneixement dels representants 

del municipi que la Presidència procedirà a les gestions de competència 

local, d'acord amb dret i  als dits efectes. 

 
 

 

TERCER.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DEL PADRÓ MUNICIPAL 

D’HABITANTS A 01/01/2014 

 

Atés que el Padró municipal és el registre administratiu on consten els 

veïns del municipi. Les seues dades constituïxen prova de residència en el 

municipi i del domicili habitual en el mateix. 

 

Considerat que tota persona que visca en Espanya està obligada a 

inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. Qui visca en 

uns quants municipis haurà d'inscriure's únicament en el que habite durant més 

temps a l'any. 

 

Vist que la formació, manteniment, revisió i custòdia del Padró municipal 

correspon a l'Ajuntament, d'acord amb les normes aprovades conjuntament pel 

Ministeri d'Economia i Hisenda i el Ministeri per a les Administracions Públiques 

a proposta del Consell d'Empadronament, obtenint-se la Revisió del Padró 

Municipal amb referència a l'1 de gener de cada any, d'acord amb la regulació 

de la  Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el 

Reglament de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals, Reial 

Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica el Reglament de 

Població i Demarcació Territorial de les entitats locals aprovat pel Reial Decret 



1690/1986, d'11 de juliol, en el que s'establixen  que els ajuntaments han de 

remetre, per mitjans informàtics o telemàtics, les variacions mensuals que es 

vagen produint en les dades dels seus Padrons municipals a l'Institut Nacional 

d'Estadística perquè este, en compliment de les obligacions que li imposa 

l'article 17.3 de l'Esmentada Llei de Bases, realitze les comprovacions 

oportunes a fi d'esmenar possibles errors i duplicitats i perquè les xifres oficials 

resultants de les revisions anuals puguen ser declarades oficials. 

           

 Atés que este ajuntament ha realitzat durant tot el període anual del 

2013 les tasques de formació, manteniment, revisió i custòdia del padró 

municipal, fent ús del programa informàtic amb llicència local de Ginsa, resulta 

que en data 01 de gener del 2014 el següent resultat numèric del padró 

d'habitants d'Alcàntera de Xúquer: 

 
 

 

 

 

 

 Salvades les actuacions municipals de revisió per a gestionar el fitxer del 

padró municipal d'habitants de xifres de població a 01-01-2014, la senyora 

alcaldessa obri el torn de votació del resum numèric general municipal d'acord 

amb el detall fixat, amb l'obtenció del resultat d'UNANIMITAT  pel que el ple  

 

 

ACORDA 

 

PRIMER .-  

 

Que el Padró Municipal d'Habitants d'este municipi d'Alcàntera de Xúquer 

presenta un resultat de població de dret a 1 de gener del 2014 de 1503 

habitants, amb el detall següent:  

 



 
 

 

SEGON.-  

 

D'acord amb la regulació de la  Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local i el Reglament de Població i Demarcació Territorial de 

les entitats locals, Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es 

modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals 

aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, esta corporació municipal 

procedirà a la gestió reglamentària corresponent a l'expedient de XIFRES DE 

POBLACIÓ, a través de la plataforma IDAWEB, de l'Institut Nacional 

d'Estadística. 

 

TERCER.-  

 

Este acord municipal s'executarà en salvaguarda dels interessos públics 



municipals. 

 

QUART.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE PROPOSTES TÈCNIQUES 

PER A EXECUTAR : 

 

FASE I , CONSTRUCCIÓ DE MAGATZEM MUNICIPAL (PAP 2013) 

 

 

Atés que el ple ha estudiat la proposta de l'Arquitecte Tècnic D. Agustín 

Femenía Martínez, per a l'execució de les obres a executar per causa de 

l'expedient EXP_OBRAS/PAP/ 2013/115/1. 

 

Vistes les necessitats a executar en virtut del dit expedient, així com 

l'existència de consignació pressupostària en exercicis tancats de per a 

l'execució de la dita obra amb càrrec al pressupost de gastos del capítol 

d'inversions número VI, així com la seua constància en l'annex d'exercicis 

tancats d'inversions de l'obra de Construcció de Magatzem municipal, per 

import total impostos inclosos de 13.000,00 euros, així com el finançament a 

càrrec del programa provincial PAP 2013, per la dita quantitat, degudament 

consignat en el pressupost d'exercicis tancats dins de la relació d'ingressos del 

capítol VII. 

 

Atés que la proposta tècnica es presenta per a adequar els preus del 

mercat als fixats en el projecte d'execució de l'obra el nomenclàtor del qual ha 

sigut aprovat en la sessió anterior com “Primera Fase de Construcció del 

Magatzem Municipal”. 

 

Estudiat i debatut l'assumpte pel plenari, es procedix a l'obertura del torn 

de votació per orde de la presidència amb el resultat d'ASSENTIMENT, per la 

qual cosa este Ajuntament  

 

ACORDA 

 

1r 

 

Que l'arquitecte tècnic D. Agustín Femenía Martínez procedisca a la 

redacció definitiva i gestió col·legial reglamentària del projecte necessari per a 



l'execució  de l'obra “Primera Fase de Construcció del Magatzem Municipal”, 

en el marc de l'expedient de pla provincial amb identificació : 

EXP_OBRAS/PAP/ 2013/115/1, per pressupost xifrat en un total de gasto de 

13.000,00 euros. 

 

 

 

2n 

 

Que el projecte tècnic, després de les gestions que en dret 

corresponguen davant del Col·legi Oficial d'Arquitectes i Arquitectes 

Tècnics de la Comunitat Valenciana, s'incorpora com a document oficial 

al dit expedient, amb el trasllat a la Diputació Provincial de València - 

Delegació de Cooperació Municipal - que s'ha establit per la dita causa i 

per les vies d'intercanvi d'informació establides per l'administració 

provincial. 

 

 

3r 

 

Que el projecte tècnic forme part de l'expedient de contractació de 

les obres, que per la seua quantia es gestionarà com a 

procediment ordinari de contracte menor d'obres, que tindrà com 

a títol identificatiu “Primera Fase de Construcció del Magatzem 

Municipal”, amb referència EXP_OBRAS/PAP/ 2013/115/1 i per 

pressupost xifrat en un total de gasto de 13.000,00 euros, d'acord 

amb la regulació de l'article 111 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 

14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic: 

Article 111. Expedient de contractació en contractes menors. 

 

1. En els contractes menors definits en l'article 138.3, la tramitació 

de l'expedient només exigirà l'aprovació del gasto i la incorporació 

al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els 

requisits que les normes de desplegament d'esta Llei 

establisquen. 

 



2. En el contracte menor d'obres, haurà d'afegir-se, a més, el 

pressupost de les obres, sense perjuí que haja d'existir el 

corresponent projecte quan normes específiques així ho 

requerisquen. Deurà igualment sol·licitar-se l'informe de supervisió 

a què es referix l'article 125 quan el treball afecte l'estabilitat, 

seguretat o estanqueïtat de l'obra. 

 

 

4t 

 

             Este acord s'executarà en salvaguarda dels interessos públics 

municipals. 

 
 

 

FASE II, CONSTRUCCIÓ DE MAGATZEM MUNICIPAL (PPOS 2014-15) 

 

 

Atés que el ple ha estudiat la proposta de l'Arquitecte Tècnic D. Agustín 

Femenía Martínez, per a l'execució de les obres a executar per causa de 

l'expedient PPOS 2014-2015. 

 

Vistes les necessitats a executar en virtut del dit expedient, així com 

l'existència de consignació pressupostària en exercici corrent de 2014  per a 

l'execució de la dita obra amb càrrec al pressupost de gastos del capítol 

d'inversions número VI, així com la seua constància en l'annex d'inversions de 

les obres del Pla Provincial d'Obres i Servicis (PPOS), igual que el finançament 

a càrrec del programa provincial PPOS, degudament consignat en el 

pressupost d'este 2014 dins de la relació d'ingressos del capítol VII. 

 

Vist que davant de la Diputació Provincial este Ajuntament ja ha procedit 

a presentar dins del termini i la forma escaient el procediment de “Crea 

Sol·licitud Pla Provincial d'Obres i Servicis-2014/2015” amb import assignat de  

88770 euros. 

 

Atés que la proposta tècnica es presenta per a adequar els preus del 

mercat als fixats en el projecte d'execució de l'obra el nomenclàtor del qual ha 

sigut aprovat en la sessió anterior com “Segona  Fase de Construcció del 



Magatzem Municipal”, proposant l'arquitecte tècnic Sr. Femenía, a esta sessió,  

un pressupost d'execució xifrat en  14.000,00 euros amb IVA. 

 

Estudiat i debatut l'assumpte pel plenari, es procedix a l'obertura del torn 

de votació per orde de la presidència amb el resultat d'ASSENTIMENT, pel que 

este Ajuntament  

 

 

 

 

ACORDA 

 

1r 

 

Que l'arquitecte tècnic D. Agustín Femenía Martínez procedisca a la 

redacció definitiva i gestió col·legial reglamentària del projecte necessari per a 

l'execució  de l'obra “Segona Fase de Construcció del Magatzem Municipal”, 

en el marc de l'expedient de pla provincial amb identificació : PPOS 2014/15, 

per pressupost xifrat en un total de gasto de 14.000,00 euros. 

 

2n 

 

Que el projecte tècnic, després de les gestions que en dret 

corresponguen davant del Col·legi Oficial d'Arquitectes i Arquitectes Tècnics de 

la Comunitat Valenciana, s'incorpora com a document oficial al dit expedient, 

amb el trasllat a la Diputació Provincial de València - Delegació de Cooperació 

Municipal - que s'ha establit per la dita causa i per les vies d'intercanvi 

d'informació establides per l'administració provincial. 

 

3r 

 

Que el projecte tècnic forme part de l'expedient de contractació de les 

obres, que per la seua quantia es gestionarà com a procediment ordinari de 

contracte menor d'obres, que tindrà com a títol identificatiu “Segona Fase de 

Construcció del Magatzem Municipal”, amb referència que se li assigne per 

Diputació Provincial al PPOS 2014/2015 i per pressupost xifrat en un total de 

gasto de 14.000,00 euros, d'acord amb la regulació de l'article 111 Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei 



de Contractes del Sector Públic: 

Article 111. Expedient de contractació en contractes menors. 

 

1. En els contractes menors definits en l'article 138.3, la tramitació 

de l'expedient només exigirà l'aprovació del gasto i la incorporació 

al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els 

requisits que les normes de desplegament d'esta Llei 

establisquen. 

 

2. En el contracte menor d'obres, haurà d'afegir-se, a més, el 

pressupost de les obres, sense perjuí que haja d'existir el 

corresponent projecte quan normes específiques així ho 

requerisquen. Deurà igualment sol·licitar-se l'informe de supervisió 

a què es referix l'article 125 quan el treball afecte l'estabilitat, 

seguretat o estanqueïtat de l'obra. 

 

 

4t 

 

             Este acord s'executarà en salvaguarda dels interessos públics 

municipals. 

 

 

 

 

OBRA EN PLAÇA CONSTITUCIÓ (PPOS 2014-15) 

 

 

Atés que el ple ha estudiat la proposta de l'Arquitecte Tècnic D. Agustín 

Femenía Martínez, per a l'execució de les obres a executar per causa de 

l'expedient PPOS 2014-2015. 

 

Vistes les necessitats a cobrir en virtut del dit expedient, així com 

l'existència de consignació pressupostària en exercici corrent de 2014  per a 

l'execució de la dita obra amb càrrec al pressupost de gastos del capítol 



d'inversions número VI, així com la seua constància en l'annex d'inversions de 

les obres del Pla Provincial d'Obres i Servicis (PPOS), igual que el finançament 

a càrrec del programa provincial PPOS, degudament consignat en el 

pressupost d'este 2014 dins de la relació d'ingressos del capítol VII. 

 

Vist que davant de la Diputació Provincial este Ajuntament ja ha procedit 

a presentar dins del termini i la forma escaient el procediment de “Crea 

Sol·licitud Pla Provincial d'Obres i Servicis-2014/2015” amb import assignat de  

88770 euros. 

 

Atés que la proposta tècnica es presenta per a executar  “OBRES DE 

RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGÜES POTABLES I D'INSTAL·LACIONS DE 

LA FONT EN PLAÇA CONSTITUCIÓ I CARRER AUSIÀS MARCH”, proposant 

l'arquitecte tècnic Sr. Femenía, a esta sessió,  un pressupost d'execució xifrat 

en  35.000,00 euros impostos amb IVA. 

 
 

 

Estudiat i debatut l'assumpte pel plenari, es procedix a l'obertura del torn de 

votació per orde de la presidència amb el resultat d'ASSENTIMENT, a resultes 



de la mateixa este Ajuntament  

 

 

 

ACORDA 

 

1r 

 

Que l'arquitecte tècnic D. Agustín Femenía Martínez procedisca a la 

redacció definitiva i gestió col·legial reglamentària del projecte necessari per a 

l'execució  de l'obra “OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGÜES 

POTABLES I D'INSTAL·LACIONS DE LA FONT EN PLAÇA CONSTITUCIÓ I 

CARRER AUSIÀS MARCH”, en el marc de l'expedient de pla provincial amb 

identificació : PPOS 2014/15, per pressupost xifrat en un total de gasto de 

35.000,00 euros. 

 

2n 

 

Que el projecte tècnic, després de les gestions que en dret 

corresponguen davant del Col·legi Oficial d'Arquitectes i Arquitectes Tècnics de 

la Comunitat Valenciana, s'incorpora com a document oficial al dit expedient, 

amb el trasllat a la Diputació Provincial de València - Delegació de Cooperació 

Municipal - que s'ha establit per la dita causa i per les vies d'intercanvi 

d'informació establides per l'administració provincial. 

 

3r 

 

Que el projecte tècnic forme part de l'expedient de contractació de les 

obres, que per la seua quantia es gestionarà com a procediment ordinari de 

contracte menor d'obres, que tindrà com a títol identificatiu “OBRES DE 

RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGÜES POTABLES I D'INSTAL·LACIONS DE 

LA FONT EN PLAÇA CONSTITUCIÓ I CARRER AUSIÀS MARCH”, amb 

referència que se li assigne per Diputació Provincial al PPOS 2014/2015 i per 

pressupost xifrat en un total de gasto de 35.000,00 euros, d'acord amb la 

regulació de l'article 111 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 

que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic: 

Article 111. Expedient de contractació en contractes menors. 

 



1. En els contractes menors definits en l'article 138.3, la tramitació 

de l'expedient només exigirà l'aprovació del gasto i la incorporació 

al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els 

requisits que les normes de desplegament d'esta Llei 

establisquen. 

 

2. En el contracte menor d'obres, haurà d'afegir-se, a més, el 

pressupost de les obres, sense perjuí que haja d'existir el 

corresponent projecte quan normes específiques així ho 

requerisquen. Deurà igualment sol·licitar-se l'informe de supervisió 

a què es referix l'article 125 quan el treball afecte l'estabilitat, 

seguretat o estanqueïtat de l'obra. 

 

 

 

 

4t 

 

Que en nom i representació del ple municipal, la Sra. alcaldessa 

encarregue  als següents professionals  : 

  D. Agustín Femenía Martínez (Arquitecte Tècnic) 

  D. Vicente Sanchis Martínez. (Enginyer Industrial) 

 

La redacció de documentació tècnica necessària a fi d'esgotar la 

participació en PPOS 2014-2015 del nostre municipi, i l'import de la qual en 

euros és el següent: 

 

Quantitat assignada en PPOS 2014-2015: 88.770,00 

- Quantitat assignada obra “SEGONA FASE MAGATZEM MUNICIPAL” : 

14.000,00   

– Quantitat assignada obra OBRES DE RENOVACIÓ DE LA 

XARXA D'AIGÜES POTABLES I D'INSTAL·LACIONS DE LA 

FONT EN PLAÇA CONSTITUCIÓ I CARRER AUSIÀS MARCH: 

35.000,00. 

–  

Resta per projectar tècnicament, per pressupost total de 39.770,00 euros 

 

El dit encàrrec respectarà la següent prelació d'actuacions: 



 

1r.- ACTUACIÓ EN EDIFICI GUARDERIA: GOTERES I FINESTRALS, a 

projectar per l'Arquitecte Tècnic citat en el punt 4. 

2n.- ACTUACIÓ EN MEGAFONIA DE VEU PÚBLICA OFICIAL, a 

projectar per l'Enginyer citat en el punt 4. 

 

En cap cas s'admetrà la presentació de propostes tècniques que 

superen el referit import restant de  39.770,00 euros. 

 

 

5t 

 

             Este acord s'executarà en salvaguarda dels interessos públics 

municipals. 

 

 

 

QUINT.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, d'OBERTURA DE PROCEDIMENT 

DE GESTIÓ DEL BAR DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL DEL 2014. 

 

 

    El Ple pren coneixement que la Sra. alcaldessa formularà 

Providència amb Proposta  en procediment de concessió 

municipal,  per a la gestió per del servici del bar del poliesportiu 

del nostre municipi, després de l'examen  de l'informe previ de 

l'Arquitecte Tècnic Municipal, respecte d'això de l'edifici del "Bar 

del Poliesportiu",  i una vegada el mateix se li eleve per a estudi  a 

la presidència.  

 

 

 

 

 

SEXT.- DONAR COMPTE DEL RESULTAT DE l'APLICACIÓ DE CAPTURA DE 

L'EXECUCIÓ MUNICIPAL EN ELS PROCESSOS TELEMÀTICS DEL 

MINISTERI d'HISENDA I ADMINISTRACIONS PUBLIQUES (PERIODE:4.) 

 



    El plenari municipal pren coneixement que després de la 
reglamentària elevació al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
públiques, per mitjà d'Oficina Virtual per a la Coordinació 
Financera amb les entitats locals, queda públicament acreditada 
el compliment de les obligacions en estos procediments, així com 
reconeguts els següents drets econòmics a favor del nostre 
Ajuntament per a l'exercici de 2014. 

 

1.- Informació trimestral de l'execució presupuestariaa , per compliment de les 

obligacions previstes en l'Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es 

desenrotllen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la 

Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, amb el 

resultat que este Ajuntament consta que Complix l'objectiu d'Estabilitat 

Pressupostària. Que contempla el Pla Econòmic Financer aprovat i que 

complix l'objectiu de regla de gasto. 

 

2.- Informes trimestrals, per causa de la vigent Llei 15/2010, consta que per a 

l'exercici 2013 (1T2T3T4T), Alcàntera de Xúquer amb codi 21165 (17-46-016-A-

A-000) - Ajuntament i  Pressupost limitador, consta que en tots els casos està 

reglamentàriament entregat i firmat. 

 

 

3.- Resum APORTACIONS A FAVOR AJUNTAMENT, amb el detall següent:  

 

 

 

 



 

 

 La quantitat liquidada a favor d'este Ajuntament i citada s'estudia per part 

del Plenari que ha de ser gestionada a la llum de la vigent Llei 27/2013 de 27 

de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local , 

publicada en el B.O.E. 312 del dia 30 de desembre del 2013 i en vigor des del 

31-12-2013. Igualment el plenari pren coneixement de la plataforma provincial 

habilitada per a la transmissió d'assumptes d'interés de la corporació municipal 

quant a l'operativa de la nova norma reguladora de les administracions locals 

(www.dival.es) 
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SÈPTIM.- APROVACIÓ, SI CAL, DE MODIFICACIÓ ESTATUTARIA DEL 

CONSORCIO DE BOMBERS DE LA PROVINCIA DE VALÈNCIA. 

 

 

Atés pel plenari la documentació presentada per la direcció del Consorci 

de Bombers Provincial de València, acompanyant a escrit registrat d'entrada 

oficial amb el  número 130 de 29 de gener del 2014. 

 

 

Considerat que es presenta el ple municipal proposta d'acord pel dit 

consorci amb l'objecte que este Ajuntament, si és possible, es ratifique en el 

modificació puntual dels estatuts del Consorci per al servici de prevenció, 

extinció d'incendis i salvament de la província de València.  

 

Atés que queda manifestat en l'expedient que per part del Consorci s'ha 

procedit a seguir el procediment reglamentari per a la dita reforma en exercici 

de l'acord pres pel mateix el passat 20 de novembre del 2013, en sessió de 

l'Assemblea General.  

 

Vist que el consorci ha remés proposta expressa que és la que seguix:  

 

 



 
 

 

Estudiat este assumpte pels membres del Ple Municipal i després de 

debatre, la Sra. alcaldessa obri el torn de votació, amb el resultat de vots a 

favor per UNANIMITAT, així l'Ajuntament   

 

ACORDA 

 

PRIMER.-  



 

Ratificar la modificació puntual dels Estatuts del Consorci per al Servici de 

Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la província de València, 

aprovada inicialment per acord de l'Assemblea General de 20 de novembre del 

2013, i elevada a provisional Mitjançant Un Decret del president Delegat, de 

data 15 de gener del 2014, al no haver-se presentat reclamacions i 

suggeriments durant el termini de la seua exposició pública. 

 

SEGON.-  

 

Comunicar el present acord al Consorci per al Servici de Prevenció, Extinció 

d'Incendis i Salvament de la província de València. 

 

TERCER.-  

 

Este acord s'executarà en salvaguarda dels interessos públics municipals. 

 

PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGÁNS DE 

GOVERN. 

 

 

PRIMER.- ESPECIAL I PRÈVIA DECLARACIÓ d'URGÈNCIA PER A 

TRACTAR, SI CAL, PUNTS NO INCLOSOS EN l'ORDE DEL  DIA. 

 

No consten registrats assumptes urgents per assumptes que no figuren en 

l'orde del dia d'esta sessió. 

 

 

 

SEGON.- DONAR COMPTE DE DECRETS. 

 

 El ple de l'Ajuntament pren coneixement de la relació dels decrets dictats 

per la presidència des de la celebració de la sessió anterior, amb el detall 

següent: 

 

 

 



Nº ORDRE DATA OBJECTE 

 

3 13/01/2014 APROVACIÓ TAXA OCUPACIÓ VÍA PÚBLICA 

DESEMBRE 2013 

4 15/01/2014 APROVACIÓ PADRÓ TAXES I EXACCIONS 

MUNICIPALS 2014 

5 16/01/2014 APROVACIÓ PAGO FACTURACIÓ PENDENT – 

SUMINISTRE TROFEUS PAQUI PONT HERRERO 

6 16/01/2014 APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 1-ÚNICA I FACTURACIÓ 

PER EXECUCIÓ DE LES OBRES DE PCR 2013 – 

FRANJUAN OP- 20.000,00 EUROS. 

7 20/01/2014 APROVACIÓ LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, EXP. 2, 

3, 4/14 

8 20/01/2014 APROVACIÓ FACTURES AGUSTÍN FEMENÍA 

MARTÍNEZ 

9 23/01/2014 APROVACIÓ PADRÓ IMPOST SOBRE VEHICLES DE 

TRACCIÓ MECÀNICA 2014 

10 24/01/2014 APROVACIÓ OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC LOCAL 

CABLEUROPA, SAU (ONO) 

11 27/01/2014 APROVACIÓ OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC LOCAL 

ORANGE 

12 28/01/2014 APROVACIÓ RELACIÓ NÒMINES GENER 

PERSONAL FUNCIONARI 

13 28/01/2014 APROVACIÓ RELACIÓ NÒMINES GENER 

PERSONAL LABORAL EZOINT 2013 

14 28/01/2014 APROVACIÓ RELACIÓ NÒMINES GENER 

PERSONAL LABORAL 

15 28/01/2014 APROVACIÓ RELACIÓ INDEMNITZACIONS ALS 



MEMBRES PLENARI – SESSIÓ 09012014 

16 29/01/2014 APROVACIÓ PAGAMENT FACTURES IBERDROLA 

COMERCIALIZACIÓN 

17 29/01/2014 CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 

MUNICIPAL 6 FEBRER 2014 

18 04/02/2014 APROVACIÓ ANUL.LACIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA 

BANCO DE VALENCIA SA 

19 04/02/2014 APROVACIÓ BAIXA GUAL DE MARÍA JESÚS 

BENAVENT PÉREZ 

20 04/02/2014 APROVACIÓ LLICÈNCIA SEGONA OCUPACIÓ 

COMUNITAT PROPIETARIS AVDA. LA VALL FARTA 

Nº6 

21 04/02/2014 APROVACIÓ GUAL COMUNITAT DE PROPIETARIS 

AV. LA VALL FARTA, 12 

 

 

 

 

TERCER.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI CAL DE MOCIONS, 

PROPOSICIONS I PROPOSTES. 

 

No consten registrades en data celebració de la sessió. 

 

 

 

QUART.- PRECS I PREGUNTES. 

 

 

La senyora alcaldessa-presidenta declara obert el torn de precs i preguntes, en 

el que es produïxen les intervencions següents: 

 

 Per part del Sr. Regidor García Martínez: 

 



– Es prega s'atenga pel plenari que no comptem amb servici d'arreplega 

d'animals solts, preferentment gossos que han sigut abandonats, junt 

amb que no hi ha moltes instal·lacions de gosseres. Explica el senyor 

regidor que el programa operatiu respecte d'això des de la Mancomunitat 

de la Ribera Alta, suposa un cost de 70 euros per animal arreplegat , de 

dilluns a divendres. El plenari estudia i debat este assumpte, i s'entén 

per la corporació municipal que és una qüestió que requerix que s'atenga 

i es considere la millor opció per al municipi. 

 

 

- Es prega s'atenga pel plenari que l'empresa encarregada del programa de 

desratització ha comunicat que ha de procedir-se a  la neteja dels solars que 

estan junt amb el col·legi públic de la localitat. El plenari atén este assumpte, i 

junt amb la valoració de les diferents accions, es posa de manifest que s'està 

tractant d'una zona emmarcada en zona de cultiu. 

 

 

- Es prega s'atenga pel plenari que el Tècnic Municipal d'Agricultura, ha realitzat 

informes on consta l'execució  de treballs de transformació i instal·lacions 

realitzats en zona rústica de la nostra localitat, per Frutas Bollo S.L., amb 

afectació al pendent del terreny i conseqüència de deteriorament en els camins 

rurals municipals per causa d'arrossegament de material i desaigüe directe als 

mateixos, sense que conste la concessió d'autorització ni llicència municipal. El 

plenari atén este assumpte, i s'entén necessari que es practique requeriment 

als tercers que consten en els informes tècnics d'agricultura que hagen actuat 

sense llicència de l'Ajuntament, amb advertència de les situacions observades 

pels servicis municipals. 

 

 Per part del Sr. Regidor Sanchis Vila: 

 

- Es prega s'atenga pel plenari l'olor de desagues i la proliferació de 

panderoles en els albellons, en concret del carrer Ausiàs March. El 

plenari atén este assumpte, i es considera que en este cas ha de passar-

se l'avís corresponent a l'empresa encarregada de la desinsectació. 

- Es prega es considere l'estat de l'activitat del magatzem de Ferragut. 

Es comunica per la secretària municipal que es troba en fase de passe a  

informes tècnics.  

 



 Per part del Sr. Regidor Mena Cueves: 

 

- Es prega s'atenga la conveniència de reunir-se els representants municipals a 

fi d'estudiar el llistat nominal de deutors a la recaptació municipal. A fi de 

conciliar els horaris de treball dels membres de la corporació, es convocarà 

quan finalitze la present campanya de treballs en magatzems de cítrics i en 

general al sector de l'agricultura. 

 

 

 

 La senyora alcaldessa-presidenta declara finalitzada la sessió de ple 

municipal, a les 22:30 hores del dia 6 de febrer del 2014. Del que done fe en la 

meua qualitat de secretària inteventora. 

 

    

Redacció de l'acta aprovada el dia 06 03 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE 

XÚQUER            

PLE ORDINARI  03/2014 

DATA: DIJOUS, 6 DE MARÇ DEL 2014. 

HORA CONVOCATÒRIA 21:00 HORES   

HORA INICI: 21:10 

HORA FINAL: 22:15 

Lloc de celebració:SALÓ DE SESSIONS DE L’AJUNTAMENT D’ALCÀNTERA DE 

XÚQUER 

 

 

ASSISTENTS 

 

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA, Teresa Nieves Perucho Blasco (PSOE) 

 

Regidors del grup municipal socialista (PSOE) 

Sr. Julio Aurelio García Martínez. 

Sra. Lorena Igual Chicón. 

 

Regidors del grup municipal popular (PP) 

Sra. Lucía Pla Micó. 

Sr. José Mª Mena Cueves. 

Sr. Vicente Enrique Sanchis Vila. 

Sr. José Luis Casanova Carbonell. 

 

Regidor del grup municipal UPA 

 

Sr. Federico Femenía Martínez 

 

Secretària Interventora  

Sra. Mª Teresa Soler i Tarazona. 

 

NO ASSISTENT: 



Regidora del grup municipal socialista (PSOE) 

Sra. Marta Expósito Andrés 

 

 La senyora Alcaldessa-Presidenta declara iniciada la sessi40, ordenant es 

tracte el seg・nt 

 

 
ORDRE DEL DIA 

 

PRIMER.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

CORRESPONENT AL MES DE FEBRER DEL 2014. 

 

Els membres del ple de l'Ajuntament han rebut l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària 

anterior celebrada el dia 6 de febrer passat, presentant les següents esmenes al seu text: 

 Pel grup municipal socialista: A petició de la senyora portaveu Igual Chicón, 

l'eliminar en el punt Quart de "precs i preguntes", en la pàgina 17 de l'esborrany,  

l'expressió “s'anuncia per la Sra. Alcaldessa que convocarà quan finalitze la present 

campanya...”, proposant la redacció definitiva “es convocarà quan finalitze la 

present campanya....” 
 

 Pel grup municipal popular: Cap. 

 Pel grup municipal UPA: Cap 

 

Ateses les mateixes, es passa a torn de votació, amb el resultat següent: 

 

S'entén incorporar l'esmena per ASSENTIMENT. 

 
 Queda redactada l'acta amb les rectificacions apuntades, passant-se per orde de la 

presidència a torn de votació de la mateixa, amb el resultat que seguix: 

 
Queda aprovada per ASSENTIMENT. 

 

 S'autoritza per este acord  la transcripció de l'acta de la sessió anterior en el Llibre 

Oficial d'Actes de plenaris municipals, fora de perill la transmissió electrònica dels acords 

adoptats davant de les administracions de l'Estat i de la Comunitat Autònoma Valenciana. 

 
 

 

 

SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA. 

 



 

 La senyora alcaldessa presenta davant del plenari els següents assumptes propis de 

la seua competència en tant que presidenta de la corporació municipal: 

 La presidència expressa que en esta sessió no té assumptes que traslladar al plenari 

en este punt de l'orde del dia. 

 
 

 

TERCER.- APROVACIÓ, SI CAL , DE MEMÒRIA TÉCNICA PER CAUSA DE 

PLA PROVINCIAL  INSTAL·LACIONS CULTURALS 2013 (PIC 2013-REF 

CENTRES SEU AGRUPACIONS MUSICALS) A EXECUTAR EN LA CASA DE 

LA CULTURA I OBERTURA D'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ. 

 

  At駸 que el ple ha estudiat la proposta t鐵nica de l'Enginyer T鐵nic 

Industrial, D. Francisco Momp41 Hern疣dez, per a l'execuci41 de les obres a realitzar per 

causa de l'expedient del Servici de Cooperaci41 Municipal de B駭s Culturals, n伹ero 365 

12, aprovat per decret de la Diputaci41 de Val鈩cia n伹ero 08524 de 30 d'octubre del 2013. 

 

 Vistes les necessitats a cobrir a través de l'esmentat expedient, així com l'existència 

de consignació pressupostària en resultes codificada com 33060903/2013 del pressupostari 

vigent , per a l'execució de l'obra “Condicionament d'il·luminació i acústica del Saló d'Actes 

de la Casa de la Cultura”, així com la seua constància en l'annex d'inversions, igual que el 

seu finançament a càrrec del programa provincial PIC, degudament consignat en la relació 

d'ingressos del capítol VII, l'import se de la qual xifra en 19.824,23 euros IVA inclòs. 

 

Atés que ha sigut confirmat pel Servici de Cooperació Municipal de Béns 

Culturals, que és suficient amb el document tècnic de la Memòria per a la deguda execució 

d'esta obra en el marc de l'expedient d'ajuda provincial referida. 

 
 

 

Atés que ha estat comprovat per l'autor de la Memòria Tècnica, que es pot obrir 

expedient de contractació i execució de les obres públiques per a “Condicionament 

d'il·luminació i acústica del Saló d'Actes de la Casa de la Cultura”, confirmant el pressupost 



base de licitació en la quantitat de  19.824,23 euros.  

 
 

 

 

Estudiat i debatut l'assumpte pel plenari, es procedix a l'obertura del torn de 

votació per orde de la presidència amb el resultat de ASSENTIMENT,  pel que este 

Ajuntament  

 

 

 

 

ACORDA 

 

1r 

 

Aprovar definitivament la Memòria Tècnica per a l'execució de les obres 

“Condicionament d'il·luminació i acústica del Saló d'Actes de la Casa de la Cultura”, que 

s'ajusten i corresponen amb les descrites al seu dia amb la sol·licitud de la subvenció davant 

de la Diputació de València. 

 
 

 

2n 

 

Aprovar definitivament que les obres “Condicionament d'il·luminació i acústica del 

Saló d'Actes de la Casa de la Cultura” tenen un pressupost base de licitació en la quantitat 

de  19.824,23 euros, degudament consignades en pressupost vigent en este Ajuntament 

d'Alcàntera de Xúquer, així com ho està la seua font de finançament.  

 
 

 

3r 

Que la memòria tècnica formarà part de l'expedient de contractació de les obres , 

que per la seua quantia es gestionarà com a procediment ordinari de contracte menor 

d'obres, que tindrà com a títol identificatiu “Condicionament d'il·luminació i acústica del 

Saló d'Actes de la Casa de la Cultura”, amb referència que se le assigna per Diputació 

Provincial al PIC 365 2012  i per pressupost xifrat en un total de gasto de 19.824,23 euros, 



d'acord amb la regulació de l'article 111 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic: 

Article 111. Expedient de contractació en contractes menors. 

 

1. En els contractes menors definits en l'article 138.3, la tramitació de 

l'expedient només exigirà l'aprovació del gasto i la incorporació al mateix de 

la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que les normes de 

desplegament d'esta Llei establisquen. 

 

2. En el contracte menor d'obres, haurà d'afegir-se, a més, el pressupost de 

les obres, sense perjuí que haja d'existir el corresponent projecte quan 

normes específiques així ho requerisquen. Deurà igualment sol·licitar-se 

l'informe de supervisió a què es referix l'article 125 quan el treball afecte 

l'estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l'obra. 

 

 

4t 

 

Que les obres subvencionades s'executaran en la seua totalitat, deixant-se 

disponibles per a ser destinades per al fi per al qual es projecten, segons la documentació 

tècnica que consta en l'expedient. 

 

5t 

 

Que els conceptes que es justifiquen  en les factures i certificacions  que s'aporten 

per causa de l'execució de les obres, es correspondran amb les obres efectivament 

realitzades. 

 

6t 

 

Que el plenari coneix que l'IVA  suportat en l'obra no és deduïble per a este 

Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer.  

 

7t 

 

Que l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer procedix a esta aprovació estant al 

corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. No obstant això, 



autoritza a la Diputació de València a obtindre els certificats que així ho acrediten per 

mitjans telemàtics. 

 

8é 

 

Que l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer procedix a esta aprovació sense que s'haja 

rebut una altra subvenció per a les actuacions d'obres que es pretenen consistents en 

“Condicionament d'il·luminació i acústica del Saló d'Actes de la Casa de la Cultura”. 

 

 

9é 

Que l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer procedix a esta aprovació traslladant a la 

presidència que en l'escrit d'invitació als industrials, i tenint en compte l'advertència de la 

necessitat de compromís  dels  oferents per a contractar persones del nostre municipi 

donades d'alta com a demandants d'ocupació, es valorarà per l'oficina tècnica en la 

proposta de resolució, les  realitzar en la pròpia Casa de la Cultura, que es presentaran 

descrites i amb expressió del valor econòmic de cada una d'elles i pel total, respecte 

d'estos aspectes: 

 Millora a realitzar en la il·luminació del hall o entrada de la Casa de 

la Cultura. 

 Millora a realitzar en la il·luminació exterior de l'edifici de la Casa de 

la Cultura. 

 Millora a realitzar en la caixa de control elèctric de la Casa de la 

Cultura. 

  

  

 

 

 10é 

 

            Este acord s'executarà en salvaguarda dels interessos públics municipals. 

 

 

 

 

QUART.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE PROPOSTES TÈCNIQUES 

PER A EXECUTAR :  
 



 

 

OBRA PPOS 2014-2015 , A EXECUTAR A L'EDIFICI DE LA GUARDERIA. 
 

 

 

ADEQUACIÓ DE CENTRE GUARDERIA 

 

  (PPOS 2014-15) 

 

 

Atés que el ple ha estudiat la proposta de l'Arquitecte Tècnic D. Agustín 

Femenía Martínez, per a l'execució de les obres a executar per causa de 

l'expedient PPOS 2014-2015. 

 

Vistes les necessitats a cobrir en virtut del dit expedient, així com 

l'existència de consignació pressupostària en exercici corrent de 2014  per a 

l'execució de la dita obra amb càrrec al pressupost de gastos del capítol 

d'inversions número VI, així com la seua constància en l'annex d'inversions de 

les obres del Pla Provincial d'Obres i Servicis (PPOS), igual que el finançament 

a càrrec del programa provincial PPOS, degudament consignat en el 

pressupost d'este 2014 dins de la relació d'ingressos del capítol VII. 

 

Vist que davant de la Diputació Provincial este Ajuntament ja ha procedit 

a presentar dins del termini i la forma escaient el procediment de “Crea 

Sol·licitud Pla Provincial d'Obres i Servicis-2014/2015” amb import assignat de  

88770 euros. 

 

Atés que la proposta tècnica es presenta per a executar  

ADEQUACIÓ DE CENTRE GUARDERIA (Obres de substitució de la 

fusteria exterior i reparació de goteres en l'edifici de l'escola infantil)  , proposant 

l'arquitecte tècnic Sr. Femenía, a esta sessió,  un pressupost d'execució xifrat 



en  27.000,00 euros inclòs l' IVA. 

 
 

 

 

 

Estudiat i debatut l'assumpte pel plenari, es procedix a l'obertura del torn 

de votació per orde de la presidència amb el resultat següent: 

 

 

ASSENTIMENT de tots els membres del plenari presents a la sessió en 

el moment de la votació ( 8 de total legal de 9), a resultes de la mateixa este 

Ajuntament  

 

 

 

ACORDA 

 

1r 

 

 

Aprovar el contingut de la Memòria Valorada presentada i que 

l'arquitecte tècnic D. Agustín Femenía Martínez procedisca a la redacció 

definitiva i gestió col·legial reglamentària del projecte necessari per a l'execució  

de “ADEQUACIÓ DE CENTRE GUARDERIA” per a substitució de 

la fusteria exterior i reparació de goteres  , en el marc de l'expedient de 

pla provincial amb identificació : PPOS 2014/15, per pressupost xifrat en un 

total de gasto de 27.000,00 euros. 

 

2n 

 

Que el projecte tècnic, després de les gestions que en dret 

corresponguen davant del Col·legi Oficial d'Arquitectes i Arquitectes Tècnics de 

la Comunitat Valenciana, s'incorpore com a document oficial al dit expedient, 

amb el trasllat a la Diputació Provincial de València - Delegació de Cooperació 

Municipal - que s'ha establit per la dita causa i per les vies d'intercanvi 

d'informació establides per l'administració provincial. 

 



3r 

 

Que el projecte tècnic forme part de l'expedient de contractació de les 

obres, que per la seua quantia es gestionarà com a procediment ordinari de 

contracte menor d'obres, que tindrà com a títol identificatiu “ADEQUACIÓ 

DE CENTRE GUARDERIA” per a substitució de la fusteria exterior i 

reparació de goteres  , amb referència que se li assigne per Diputació 

Provincial al PPOS 2014/2015 i per pressupost xifrat en un total de gasto de 

27.000,00 euros, d'acord amb la regulació de l'article 111 Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic: 

Article 111. Expedient de contractació en contractes menors. 

 

1. En els contractes menors definits en l'article 138.3, la tramitació 

de l'expedient només exigirà l'aprovació del gasto i la incorporació 

al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els 

requisits que les normes de desplegament d'esta Llei 

establisquen. 

 

2. En el contracte menor d'obres, haurà d'afegir-se, a més, el 

pressupost de les obres, sense perjuí que haja d'existir el 

corresponent projecte quan normes específiques així ho 

requerisquen. Deurà igualment sol·licitar-se l'informe de supervisió 

a què es referix l'article 125 quan el treball afecte l'estabilitat, 

seguretat o estanqueïtat de l'obra. 

 

 

 

 

4t 

 

Que en nom i representació del ple municipal, la Sra. alcaldessa 

encarregue  al següent professional  : 

  D. Agustín Femenía Martínez (Arquitecte Tècnic), la 

redacció del projecte d'execució i la direcció facultativa i tècnica 

de les obres  per a 鄭DEQUACIﾓ DE CENTRE 



GUARDERIA48 per a substituci48 de la fusteria exterior i 

reparaci48 de goteres , amb pressupost base de licitaci48 total de 

27.000,00 euros.   

 

 

 

5t 

 

             Que en nom i representació del ple municipal, la Sra. alcaldessa 

encarregue  al següent professional  : 

 

D. Vicente Sanchis Martínez  (Enginyer Industrial) , la redacció del projecte 

d'execució i la direcció facultativa i tècnica de les obres  per a RENOVACIÓ 

DE XARXES DE MEGAFONIA, amb pressupost base de licitació total 

de 12.770,00 euros   

 

 

 

      6t 
 

Este acord s'executarà en salvaguarda de l'interés públic municipal. 

 

 

 

 

 

OBRA PPOS 2014-2015, A EXECUTAR A LA MEGAFONIA PÚBLICA 

LOCAL 
 

 

 S'entén tractat per causa d'obra anterior, pels seus propis termes, salvant que el 

plenari considera que el tècnic municipal ha de tindre en compte  la possibilitat a l'hora de 

redactar el projecte de fer ús de l'observació següent: Considerar com a lloc físic 

d'instal·lació, el recinte de titularitat municipal del camp de futbol de la nostra població, 

així com els canals subterranis per a canalitzar els cables necessaris per a la megafonia en el 

perímetre d'edificacions de recent construcció, en la zona de plaça de les Malvines, a fi 



d'evitar, en la mesura que es puga, la instal·lació de les torres amb altaveu de veu pública, 

en les terrasses de les finques particulars. 

 

 

 

 

 

 

QUINT.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE PERSONAL HABILITAT PER 

A GESTIONAR L'ÌNVENTARI DE LES INVERSIONS MUNICIPALS I EL SEU 

ESTAT PER LA PLATAFORMA DE LA  DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA-IMELSA: 

WEBEIEL. 
 

 

 

 At駸 pel Ple municipal, que este Ajuntament ve fent 俍 reglamentari des de la seua 

implantaci49 de la 鼎arpeta de l'Ajuntament49, inserix en la p瀏ina web institucional de la 

Diputaci49 de Val鈩cia (www.dival.es 49 https://www.carpetaayuntamiento.dival.es/), i 

considerat que: 

 

a) Ja està operatiu l'enllaç des de la dita plataforma de treball telemàtic la remissió dels 

projectes d'obres a realitzar en el marc de programes provincials, per mitjà d'Aplicacions  
Externes. Per a aportar el projecte s'ha d'accedir a l'EIEL i incloure'l. 

 

b) Les directrius de gestió dels plans d'obres provincials, i el seu resum remés des de la 

delegació de Cooperació Municipal, literalment fan constar al punt número 11:  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 La presidència d'esta corporació municipal i el personal funcionari destinat en 

este Ajuntament estan acreditats amb targeta d'autoritat o funcionari,  com 

certificat electrònic per a firmar i operar a través de la “Carpeta de l'Ajuntament” 

i de la WEBEIEL, degudament emesa i entregada per la Diputació de València, 

amb expressió del nom del titular i del propi Ajuntament de la nostra població. 

 

 

 Estant publicat per la Diputació de València el protocol i manual de gestió de 

plans, per a coneixement i ús des d'esta administració local, així com plenament 

operativa la coordinació entre el nostre Ajuntament i el Servici de Cooperació 

Municipal provincial, és pel que s'expressa la necessitat que el ple acorde la 

necessitat  habilitar l'alta des de Mòdul d'Administració-Carpeta de 

l'Ajuntament, a les següents funcionàries en el paper de GESTIÓ 

DOCUMENTAL i en el PASSE A FIRMA: 

 

 
Matèria a assignar en la CARPETA DE L'AJUNTAMENT DE DIVAL.ÉS / FUNCIONÀRIA 

MUNICIPAL  operadora de la  GESTIÓ DOCUMENTAL i PASSE A FIRMA:  

Pla de Camins Rurals i Carrers, Sra. Pilar Gisbert Botella  

Pla Provincial d'Obres i Servicis ,Sra. Anna Aliaga Estarelles 



Pla d'Actuacions Programades , Sra. Pilar Gisbert Botella. 

Gestió de les beques adherides al programa 'La Dipu Et Beca' ,Sra. Anna Aliaga Estarelles 

Gestió de l'assistència als viatges adherits al programa 'Turisme Social' , Equip de personal de 

la Mancomunitat de Serveis Socials. 

 

 

 

Matèria a assignar en la pàgina WEBEIL d'IMELSA (Diputació de València), 
d'acord amb el següent relació d'inventari oferit per la pròpia plataforma 

de gestió per a Alcàntera de Xúquer: 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUNCIONARIA MUNICIPAL  operadora de la  GESTIÓN DOCUMENTAL  i ESTADÍSTICA: 

Des del punt 1 al 14 , es proposa per la secretària municipal que la gestió documental 

siga encarregada a la empleada municipal , Sra. Anna Aliaga Estarelles. 

 

Des del punt 15 al 28, es proposa per la secretària municipal que la gestió documental 

siga encarregada a empleada municipal, Sra. Pilar Gisbert Botella. 

 

 El plenari estudia  l'assumpte i considera que els 3 tècnics municipals 

(Urbanisme, Agricultura i Ingenyeria) que ténen assistència en el municipi per causa de 

conveni amb la Diputació, tinguen accés a la página WEBEIL de IMELSA (Diputació 

de València), d'acord amb la anterior relació de inventari de la pròpia 

plataforma de gestió per Alcàntera de Xúquer. 

 
La senyora alcaldessa declara obert el torn de votaci51 i el ple aprova l'assumpte per 
ASSENTIMENT ( dels 8 membres presents en el moment de la votaci51 dels 9 per  legal), 

a resultes del que es pren el seg・nt  

 
ACORD 

 

 

PRIMER.-Habilitar a les següents empleades públiques amb destí en este Ajuntament 



d'Alcàntera de Xúquer,  per a la realització de les següents tasques en les matèries que es 
relacionen i pels mitjans que s'indiquen: 

 

 

– Sra. Pilar Gisbert Botella , 

a) Se li habilita per a la consulta, la gestió documental i passe a firma en la 
Carpeta de l'Ajuntament en la seu de la plataforma gestionada des de la pàgina 
web de la Diputació de València:  

Pla de Camins Rurals i carrers 

Pla d'Actuacions Programades  

            
 b) Se li habilita per a la consulta,  la gestió documental i estadística dels punts 15 a 28 

en la pàgina WEBEIL d'IMELSA (http://www.imelsa.es/web/ajuntaments ), 
d'acord amb el següent relació d'inventari oferit per la pròpia plataforma de 
gestió per a Alcàntera de Xúquer: 
 

 

– Llotges, mercats i recintes firals 

– Escorxadors 

– Cementeris 

– Tanatoris 

– Centres Sanitaris 

– Centres Assistencials 

– Centres d'Ensenyança 

– Bombers i protecció civil 

– Casa Consistorial 

– Edificis sense ús 

– Disseminats 

– Edificis Religiosos 

– Resta d'edificis protegits 

– Plans provincials no inclosos en l'inventari 

 

 

 

 

 

 

 Sra. Anna Aliaga Estarelles, 

a) Se li habilita per a la gestió documental i passe a firma en la Carpeta de 
l'Ajuntament en la seu de la plataforma gestionada des de la pàgina web de 
la Diputació de València:  



Pla Provincial d'Obres i Servicis  

Gestió de les beques adherides al programa 'La Dipu Et Beca'  
 

           b) Se li habilita per a la gestió documental i estadística dels punts 1 a 27 en la 
pàgina WEBEIL d'IMELSA (http://www.imelsa.es/web/ajuntaments ), 
d'acord amb el següent relació d'inventari oferit per la pròpia plataforma 
de gestió per a Alcàntera de Xúquer: 

 

1. Planejament urbanístic 

2. Altres servicis 

3. Carreteres 

4. Infraestructures viàries 

5. Portada d'aigua potable 

6. Distribució interior aigua potable 

7. Sanejament interior aigua residual 

8. Depuració d'aigües residuals 

9. Residus urbans 

10. Enllumenat públic 

11. Altres informacions municipals 

12. Instal·lacions esportives 

13. Centres culturals i d'oci 

14.  Parcs, jardins i àrees naturals 

 

 

 SEGON.-Habilitar als titulars de les oficines tècniques municipals en 

l'operatives en este Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer, per causa de conveni amb la 

Diputació de València, en matèria d'Agricultura (Sr.Mario Carbonell Vidal), 

Urbanisme (Sr. Agustín Femenía Martínez) i Enginyeria (Sr. Vicente Sanchis 

Martínez),l'accés a consulta, la gestió documental i estadística dels punts 1 a 28 en la 
pàgina WEBEIL d'IMELSA (http://www.imelsa.es/web/ajuntaments ), d'acord 
amb el següent relació d'inventari oferit per la pròpia plataforma de gestió 
per a Alcàntera de Xúquer: 

 

1. Planejament urbanístic 

2. Altres servicis 

3. Carreteres 

4. Infraestructures viàries 

5. Portada d'aigua potable 

6. Distribució interior aigua potable 

7. Sanejament interior aigua residual 

8. Depuració d'aigües residuals 

9. Residus urbans 

10. Enllumenat públic 



11. Altres informacions municipals 

12. Instal·lacions esportives 

13. Centres culturals i d'oci 

15.  Parcs, jardins i àrees naturals 

15. Llotges, mercats i recintes firals 

16. Escorxadors 

17. Cementeris 

18. Tanatoris 

19. Centres Sanitaris 

20. Centres Assistencials 

21. Centres d'Ensenyança 

22. Bombers i protecció civil 

23. Casa Consistorial 

24. Edificis sense ús 

25. Disseminats 

26. Edificis Religiosos 

27. Resta d'edificis protegits 

28. Plans provincials no inclosos en l'inventari 

 

 TERCER.- Habilitar als titulars dels llocs d'agent de la policia local, garantint 

operativa en els diferents torns,   l'acc駸 a consulta, la gesti54 documental i estad﨎tica dels 

punts 1 a 28 en la p瀏ina WEBEIL d'IMELSA (http://www.imelsa.es/web/ajuntaments ), 

d'acord amb el seg・nt relaci54 d'inventari oferit per la pr ia plataforma de gesti54 per a 

Alc瀟tera de X侚uer: 

1. Planejament urbanístic 
2. Altres servicis 
3. Carreteres 

4. Infraestructures viàries 
5. Portada d'aigua potable 

6. Distribució interior aigua potable 
7. Sanejament interior aigua residual 

8. Depuració d'aigües residuals 
9. Residus urbans 

10. Enllumenat públic 
11. Altres informacions municipals 

12. Instal·lacions esportives 
13. Centres culturals i d'oci 

16.  Parcs, jardins i àrees naturals 
15. Llotges, mercats i recintes firals 
16. Escorxadors 
17. Cementeris 
18. Tanatoris 
19. Centres Sanitaris 



20. Centres Assistencials 

21. Centres d'Ensenyança 

22. Bombers i protecció civil 
23. Casa Consistorial 

24. Edificis sense ús 
25. Disseminats 
26. Edificis Religiosos 
27. Resta d'edificis protegits 
28. Plans provincials no inclosos en l'inventari 

 
 QUART.- Les altes dels autoritzats per este acord es realitzaran pels  mitjans que 

estiguen fixats per a cada habilitació pels organismes titulars de les plataformes de gestió 

esmentades, que en els assumptes antecedents i en el moment de presa d'este acord, és la 

Diputació Provincial de València, incorporant-se justificació de la gestió realitzada als 

expedients de personal tant de funcionari com d'assistència tècnica. 

 

           QUINT.- Este acord s'executarà en salvaguarda dels interessos públics municipals. 

 
 

PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ  

DELS ORGÁNS DE GOVERN. 

 

  

 

 PRIMER.- ESPECIAL I PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA PER A 

TRACTAR, SI CAL, PUNTS NO INCLOSOS EN L'ORDRE DEL DIA. 

 

 No hi ha assumptes que requerisquen de declaració d'urgència per al seu tractament  

no inclosos a l'orde del dia d'esta sessió que se celebra. 

 

 

 
 SEGON.- DONAR COMPTE DE DECRETS. 

 

 El ple de l'Ajuntament pren coneixement i raó dels decrets dictats des de la sessió 

anterior, amb el detall següent: 

 

 

 

 

 Es dóna compte per la secretària municipal pel que fa a la resolució 39/2014, que 

el lliurament de l'expedient de liquidació 12/2013 se gestionarà seguint les instruccions 



del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, resultant que en data esta sessió no 

ha posat a disposició de les administracions municipals l'operativa de la plataforma 

oberta perquè els ajuntaments puguen realitzar el procés de gravació, validació i 

enviament amb firma electrònica a través de l'Oficina  Virtual de Coordinació 
Financera entitats locals (www.eell.minhap.gov.es).  

 

 Es dóna compte per la presidència, que finalitzat a 28 de febrer el primer dels 

expedients executats en este municipi per causa d'EZOINT,  inclòs en expedient laboral 

per convocatòria de subvenció del SERVEF (amb duració des de desembre del 2013 al 

2014), de com ha sigut  complicat quadrar les tasques amb horaris tan reduïts del 

personal seleccionat, fent constar la bona voluntat que han demostrat els treballadors i 

treballadores que han executat el programa que ha tingut fi l'últim dia del passat mes de 

febrer. Igualment, es fa constar per la Sra. alcaldessa que amb motiu i per causa del final 

del programa del primer grup de treball d'EZOINT, passarà a gestionar la contractació 

temporal per necessitat de manteniment dels servicis d'1 peó i del personal de neteja 

amb càrrec a la partida de gastos d'ocupació de personal laboral temporal municipal, no 

vinculat a subvenció de SERVEF. El plenari pren coneixement que seguix pendent 

d'ingrés en la caixa municipal, la liquidació dels programes d'ocupació del SERVEF de 

la convocatòria de 2011. 

 

TERCER.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI CAL DE MOCIONS, 

PROPOSICIONS I PROPOSTES. 
 

* Acte d'aprovació: 

El plenari procedeix  aprovació per ASSENTIMENT: 

- Es procedix a manifestar el suport i suport d'esta corporació municipal a fi de 

mantindre a Alzira l'actual seu del Jutjat Penal número 15, en consonància amb 

l'oposició al trasllat del dit jutjat a la ciutat de València, en sintonia amb la comunicació 

d'acord col·legial traslladada pel degà i el secretari de l'il·lustre Col·legi d'Advocats 

d'Alzira. 

 

* Presa de coneixement: 

Atesa comunicació de secretària municipal, es procedix a prendre coneixement de la 

participació de la secretària municipal en la seua qualitat de funcionària habilitada 

nacional,  en la jornada per a la que ha sigut triada per causa de tractament i estudi de 

l'aplicació de la legislació en matèria d'anticorrupció i de transparència del sector públic 

local, a celebrar dimecres que ve 12 de març en la ciutat d'Alacant. 

 

QUART.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 La senyora alcaldessa declara obert el torn de precs i preguntes, formulant-se els 

seg・nts: 

 



 Pel senyor portaveu del grup municipal popular, Sr. Mena Cueves: 

 

- Prega al plenari tinga en compte la conveniència de la necessitat prescindir dels 
arbres que estan plantats en el recinte del PAI, i que per no ser dels adequats estan 

afectant les voreres i acabaran sent un problema en les xarxes de servicis bàsics. 

 

El plenari estudia este assumpte i entén adequat que la presidència es coordine per este 
assumpte tant amb els servicis provincials d'IMELSA, com amb la brigada provincial de 

manteniment corresponent a la zona de la nostra població. 

 

 
- Prega al plenari que a fi de dificultar que operen els que es dediquen a robar 

collites en el terme municipal, així com facilitar la labor policial, es considere el 

tall i tancament amb cadenes dels accessos a les eixides de la població, en els 

punts estratègics. 

 

El plenari considera l'assumpte, i es reserva a estudi, salvades les competències en matèria 
policial de cada una de les administracions. 

 

 Per la senyora regidora del grup municipal popular, Sra. Pla Micó. 

 

- Prega al plenari tinga en compte que l'Excma. Diputació Provincial de València 

contínua amb el servici de teleassistència per a aquells veïns que ho requerisquen. 

 

El plenari es dóna per assabentat amb  trasllat de gestió a la delegació  de servicis socials. 

  

 Pel senyor regidor del grup municipal popular, Sr. Sanchis Vila. 

 

- Prega al plenari tinga en compte la conveniència de reservar  enfront de 
l'ambulatori de Sanitat, zona d'aparcament reservada per al metge i la practicant, en 

horari puntual d'atenció en el municipi de dites professionals. 

 

El plenari estudia l'assumpte, entenent el Sr. Femenía Martínez, regidor portaveu d'UPA, 

que es pot plantejar desinstal·lar  els bol·lards, fent ús d'ells en la plaça de l'Església quan 

siga necessari per esdeveniment puntual o celebració de festes.  

 

 La senyora alcaldessa declara conclosa la sessió de ple municipal, sent les 22:15 hores del 

dia 6 de març del 2014, del que done fe com a secretària municipal.  
 
  
 
 
 



 

 



 



 
 

 



 



 



 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



   

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL DE 
DATA  06 DE NOVEMBRE DEL 2014 CELEBRADA PER 
L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER. 

 
ASSISTENTS 
 
ALCALDESSA-PRESIDENTA 
 
Sra. Marta Expósito Andrés, PSPV-PSOE. 
 
REGIDORES I REGIDORS 
 
Grup municipal socialista-PSPV PSOE 
 
Sr. Julio Aurelio García Martínez 
Sra. Lorena Igual Chicón 
 
Grup municipal popular-PP 
 
Sr. Vicente Enrique Sanchis Vila 
 

 
Secretària Inteventora 
Sra. Maria Teresa Soler i Tarazona 
 
NO ASSISTENT 
Grup Municipal Socialista: 
Sra. Teresa Nieves Perucho Blasco, per raons salut. 
Grup Municipal PP 
Sra. Lucía Pla Micó, per raons laborals. 
Sr. José María Mena Cueves 
Sr. José Luis Casanova Carbonell 
Grup municipal UPA 
Sr. Federico Femenía Martínez 
 

 

 
En el Saló de Sessions de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer, sent les 21:05 hores del 
dia 6 de novembre del 2014, la senyora alcaldessa presidenta declara iniciada la sessió 
de ple municipal amb l'objecte de tractar el següent  

 

ORDRE DEL DIA  
 

 

 



 1r.- Aprovació, si cal, de l'acta de la sessió ordinària anterior. 

 

 

 
Considerat pel plenari l'esborrany de la sessió ordinària anterior, i atesa l'esmena 
presentada pel Sr. Regidor  Sanchis Vila, en el sentit de petició de rectificació de 
transcripció del seu nom en el punt de “precs i preguntes”, de manera que on diu 
Sanchis Martínez ha de dir Sanchis Vila, per assentiment s'incorpora l'esmena 
exposada i per unanimitat dels assistents a esta sessió s'aprova la redacció de 
l'acta. 
 
Per este acord queda autoritzada la transcripció de l'acta municipal al Llibre 
Oficial de  
 
Sessions, salvada la transmissió electrònica a través de les plataformes de 
comunicació d'actes i acords municipals, tant a l'Administració de l'Estat, com a la 
de la Comunitat Autònoma Valenciana. 

 
 

 

  

  2n.- Assumptes de Presidència. 

 

 

 
La presidència del plenari exposa a la corporació els següents assumptes, per a 
dació de conte: 
 
a) En virtut de la gestió de l'expedient del Pla Provincial per a les Obres i Servicis 
del 2013 (Derrocament i adequació de l'espai de l'edifici de l'anterior CEIP 
Cervantes), se'n va a procedir a executar l'obra adjudicada per la pròpia Diputació 
de València, de manera que tant els aspectes d'execució de les obres com les 
condicions de contractació hauran de dilucidar-se davant de la pròpia 
administració provincial, en tant que responsable de l'expedient, com davant del 
director facultatiu de les obres nomenat per la Diputació, que és l'Arquitecte 
Tècnic amb despatx en esta localitat, D. Agustín Femenía Martínez. 
 
b) Respecte de les accions a realitzar en els camins rurals de la població, per 
causa del Pla Provincial de Camins d'este exercici, es fa constar que la 
designació tècnica així com la contractació de les obres, passa a ser gestionada 
únicament per l'administració provincial, havent de decidir en coordinació amb 
esta entitat municipal, la zona exacta d'intervenció. 

 
 

 



 

  
      3r.- Donar compte de l'informe remés al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions   Públiques en compliment del RD 635/2014 pel que es 
desenrotlla la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a 
proveïdors de les Administracions Públiques. 
 

 
Atesa la documentació que forma part de l'expedient d'esta sessió que se 
celebra, que forma part d'annex electrònic, el ple es dóna per assabentat del 
compliment de presentació d'informe de la intervenció municipal davant del 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, d'acord amb les disposicions 
fetes en el RD 635/2014 que desenrotlla la metodologia del càlcul del període 
mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques. 
 

 

 

 
4t.- Donar compte de l'informe remés al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques amb motiu de l'aplicació de les línies 
fonamentals del pressupost de 2015. 
 

 
Atesa la documentació que forma part de l'expedient d'esta sessió que se 
celebra, que forma part d'annex electrònic, el ple es dóna per assabentat del 
compliment de presentació d'informe de la intervenció municipal davant del 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, amb motiu de l'aplicació de les 
línies fonamentals del pressupost del pròxim exercici del 2015. 
 
 

 

 
             5t.- Donar compte de l'informe remés al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques amb motiu del procediment d'informació 
trimestral de l'execució pressupostària a comunicar per al compliment de les 
obligacions previstes en l'Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es 
desenrotllen les obligacions de subministrament d'informació previstes en 
la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 

 
Atesa la documentació que forma part de l'expedient d'esta sessió que se 
celebra, que forma part d'annex electrònic, el ple és dóna per assabentat del 
compliment de presentació d'informe de la interva véncer municipal davant del 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques, amb motiu del procediment 
d'informació trimestral d'execució del pressupost a elevar per causa dels 
obligacions previstes en l'Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que és 
desenrotllen els obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei 



Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 

 

 
      6t.- Donar compte de l'informe remés al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques corresponent al tercer trimestre de 2014, en 
aplicació de les obligacions regulades en la Llei 15/2010. 
 
Atesa la documentació que forma part de l'expedient d'esta sessió que se celebra, 
que forma part d'annex electrònic, el ple es dóna per assabentat del compliment 
de presentació d'informe de la intervenció municipal davant del Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques, amb motiu del procediment corresponent 
al tercer trimestre de 2014, en virtut de les obligacions regulades en la Llei 
15/2010. 
 

 
 
       7m.- Aprovació, si és procedent,  de la renovació del Conveni Marc 
amb la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda i Ecovidrio, 
per causa  de la implantació, manteniment i millora de l'arreplega selectiva 
de residus d'envasos de vidre en l'àmbit territorial d'Alcàntera de Xúquer. 
 

 

Vist el Conveni Marc subscrit el 5 de maig del 2014 entre la Generalitat 
Valenciana, a través de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient 
i l'entitat Ecovidrio (DOCV núm. 7319 de 17/07/2014) pel que es regula la gestió 
del contenidor verd (arreplega selectiva de vidre). 

 

Vist el que disposa la Llei 11/1997, de Residus i Envasos, segons el qual 
la participació de les entitats locals en els sistemes integrats de gestió de 
residus d'envasos usats es portarà a efecte per mitjà de la firma de convenis de 
col·laboració entre estes i l'entitat a què se li assigne la gestió del sistema; 

 

Considerant que el Conveni Marc citat anteriorment ve a  regular la 
participació de les entitats locals en el sistema integrat autoritzat a 
ECOVIDRIO; 

 

Considerant que en nou conveni ve a substituir a l'anterior subscrit en data 
19 de febrer del 2009 entre les mateixes parts, a què este ajuntament es troba 
adherit per mitjà de Protocol d'Adhesió firmat al seu dia a tals efectes. 

 

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, 
 

 

 



ACORDA 

 

Primer.- Acceptar la totalitat de les condicions reflectides en el Conveni 
Marc subscrit entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria 
d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient i l'entitat Ecovidrio de data 5 de 
maig del 2014. 
 

 Respecte a l'arreplega i transport dels residus d'envasos de vidre 
procedents de  l'arreplega selectiva, l'entitat Local opta per: 

 

Encarregar la gestió integral de l'arreplega selectiva de residus d'envàs 
de vidre a   Ecovidrio, qui haurà de realitzar les operacions d'arreplega i 
transport del vidre, així   com el   manteniment, la neteja, 
la reparació i la reposició dels    contenidors tipus iglú. 

 

Segon.- Autoritzar a l'alcalde-president de l'Ajuntament per a la firma de 
tots els documents que siguen necessaris per a la formalització de 
l'adhesió al meritat Conveni Marc. 
 

Tercer.- Remetre per triplicat exemplar certificat del present acord a la 
Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 

 

 

       
 

 

  8e.- Aprovaci�si cap, d'aplicaci�de la disposici�addicional 佖ica 

del RDL 12/2014 per a l'Ajuntament d'Alc瀟tera de X侚uer. 

 

 

 

 

El plenari de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer, reunit en sessió ordinària de 
data 6 de novembre del 2014, considerant els següents antecedents: 
 

La disposició addicional única del Reial Decret Llei 12/2014, de 12 de setembre, 
establix modificiaciones en el procediment de reintegrament dels saldos 
deutors a favor de la Hisenda de l'Estat derivats de les liquidacions definitives 
de la participació en tributs de l'Estat dels exercicis del 2008 i 2009, que va ser 
regulat en el disposició addicional desena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de 
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012. 
 



 

En l'aplicació  per a la sol·licitud d'ampliació del període de reintegrament o 
cancel·lació dels reintegraments pendents derivats de les liquidacions 
definitives de la participació en tributs de l'Estat dels anys 2008 i 2009, consta 
este Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer amb saldo de reintegrament per  un 
import de 35.665,99 € . 
 

 

A este Ajuntament se li està aplicant l'ampliació de termini establit en la 
disposició addicional desena de la Llei 2/2012, de 29 de juny (apartat 1 de la 
disposició addicional única). 
 

L'Ajuntament coneix que la sol·licitud ha de presentar-se a través de mitjans 
telemàtics i amb firma electrònica de la secretària Interventora abans del 30 de 
novembre del 2014, prenent coneixement que en data esta reunió plenària es 
troba operativa l'aplicació informàtica en l'Oficina Virtual de Coordinació 
Financera amb les entitats locals. 
 

L'Ajuntament coneix que l'ampliació de referència tindrà efectes des de 
l'entrega a compte de participació de tributs de l'Estat del mes de gener del 
2015.. 
 

L'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer complix els requisits següents: 

 Previsió de complir a 31 de desembre del 2014 amb l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària i amb el límit de deute públic establit en 
l'article 51 i 53 del TRLRHL. 

 El període mitjà de pagament no supera en més de 30 dies el termini 
màxim establit en la normativa vigent, d'acord amb la publicació del mes 
d'octubre del 2014. 

 

 

Estudiat l'assumpte pels membres d'esta corporació, i obert per la presidència 
del Ple el torn de votació, el plenari per  UNANIMITAT  
 

ACORDA 
 

 

PRIMER.-  
 

Sol·licitar reglamentàriament que a l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer se li 
AMPLIE EL TERMINI DE REINTEGRAMENT DELS SALDOS DEUTORS per 
causadel pendientederivado de les liquidacions definitives de la participació en 
tributs de l'Estat dels anys 2008 i 2009, amb assumpció dels antecedents 
transcrits en el procés de formació del present acord municipal. 



 

SEGON.-  
 

Remetre certificació d'este acord a través de l'operativa de es troba operativa 
de l'aplicació informàtica en l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les 
entitats locals, amb anterioritat al dia 30 de novembre del 2014, amb firma 
electrònica de la secretària Interventora d'esta entitat local. 
 

Este acord es gestionarà en salvaguarda dels interessos públics 
municipals. 
 

     SEGONA PART 

DEDICADA AL CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN. 

 1r.-  Donar compte dels decrets de la presidència dictats des de la 

celebració de la sessió ordinària anterior. 

 

El plenari pren coneixement dels decrets dictats des de la última sessió, amb este 

detall: 
 

 

 

 2n.-   Aprovació, si cal, de mocions, proposicions i propostes. 

 

 
El plenari no ha rebut registrades mocions, proposició i propostes per a ser tractades 
en esta sessió. 
 

 

 3r.- Amb l'aprovació prèvia declarant la seua urgència, tractament 

d'assumptes que no formen part de l'orde del dia de la sessió. 

 

 
El plenari pren coneixement que per part del tècnic d'agricultura municipal, s'ha elevat 
a consideració la documentació oficial per a poder sol·licitar davant de la Generalitat 
Valenciana (Servici Territorial de Medi Ambient), la pràctica de batuda autoritzada per a 
pal·liar l'afecció dels  porcs senglars que s'han detectat en la zona rústica cultivada de 
la població. Estudiat l'assumpte pel plenari, i considerades les aportacions dels 
membres corporatius quant a les alternatives a estudiar, previ a recórrer a les batudes, 
la presidència proposa deixar l'assumpte sobre la mesa, amb la conformitat dels 
càrrecs assistents. 
 

 



 

 

 
 4t.-   Precs i preguntes. 
 

 
El plenari no fa ús del torn de precs i preguntes. 
 

 

 

 
 La senyora alcaldessa-presidenta PD, declara finalitzada la sessió, sent les 
22:00 hores de la data 6 de novembre del 2014, del que en la meua qualitat de 
secretària interventora, done fe. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


