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ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DE  PLE  MUNICIPAL  CELEBRAT  PER
L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER EL DIA 28 DE JUNY DE 2017.

ASSISTENTS

SR. ALCALDE-PRESIDENT
En Julio Aurelio García Martínez, PSPV

Srs./Sres. REGIDORES-REGIDORS
Sra. Lorena Igual Chicón, PSPV
En Luis Suñer Penalva, PSPV
Sra. Inmaculada Such Sanchis, PP
Sra. Ariadna Sanchis Varoch, COMPROMÍS
En Manel Perucho i Pla, COMPROMÍS

SRA. SECRETÀRIA
Sra. Mª Teresa Soler i Tarazona

NO ASSISTENTS
Sra. Deborah Peris Bataller, PSPV
(per raons de salut)

En Javier Andújar Briz, PSPV
(per raó d'absència del municipi)

En José Mª Mena Cueves, PP

Els membres de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer, han sigut convocats per a la celebració
de sessió ordinària de ple municipal, amb notificació de l'ordre del dia. Sent les 21.05 hores del dia
28 de juny de 2017 es reuneix el plenari, amb nombre d'assistents suficient  per a formar quòrum.
En conseqüència, el Sr. Alcalde com a president declara oberta la sessió municipal, amb assistència
de la Secretària de la corporació i es procedeix amb el següent resultat a tractar els assumptes de
l'ORDRE DEL DIA:

PRIMERA PART

ASSUMPTES     DE CARÀCTER RESOLUTIU

Primer.-  APROVACIÓ, SI  CAP,  DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA ANTERIOR.

El plenari ha rebut l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 4 de maig del present
exercici. Examinat el mateix, i després de la rectificació d'errors merament materials, obert el torn
de votació pel Sr. President, els membres del Ple assistents a aquesta reunió (6 dels 9 que legalment
formen  la  corporació),  procedeixen  a  emetre  el  seu  vot,  amb  el  resultat  següent:
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VOTS A FAVOR: 6 (3 PSPV, 1 PP, 2 COMPROMÍS)

VOTS EN CONTRA: 0.

ABSTENCIONS: 0.

Com a conseqüència, l'acta de la sessió ordinària del ple anterior, queda APROVADA per
unanimitat del plenari, autoritzant-se la seua transcripció al Llibre d'Actes de les sessions d'aquest
Ajuntament, així com la seua edició electrònica, tot açò a més de les comunicacions d'actes i acords
municipals que reglamentàriament correspon participar per mitjà de les plataformes habilitades amb
aqueixa finalitat per les administracions de l'Estat i de la Comunitat Valenciana.

Segon.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA.

El Sr. Alcalde-President exposa els següents assumptes als regidors assistents a aquesta sessió:

1. S'ha procedit a l'aprovació de l'associació de les policies locals d'aquest municipi i el de Càrcer,
per la qual cosa es signarà el corresponent protocol.

2.  S'ha gestionat  sol·licitud de subvenció davant  la  Generalitat  Valenciana en el  marc d'ajudes
contra inundacions, a l'efecte de poder dur a terme obres en el Carrer Rollet d'aquesta localitat.

3.  S'ha rebut per  part  del  EPSAR, que en l'exercici de 2018 es consignarà per  l'administració
autonòmica  les  obres  necessàries  per  a  l'adequació  del  EDAR,  compartida  pels  municipis de
Alcàntera i Càrcer.

4. S'expressa l'enhorabona a l'escola de pilota "El Moro", per la seua labor durant tot el curs escolar
en pro de l'ensenyament del raspall i de la seua pràctica en els programes d'esport  escolar.

5. S'agraeix la participació de la població i dels tres municipis veïns, en el sopar pro lluita contra el
càncer, celebrada en aquesta localitat.

6. S'ha declarat oberta la campanya anual corresponent a tractar la plaga de la mosca de la fruita.

7. L'Ajuntament ja compta amb desfibril· lador. S'ha procedit a una reeixida sessió de pràctica del
seu ús en primers auxilis, havent de donar les gràcies als metges de la població, com a la infermera
titular. Aquesta jornada pràctica es va dur a terme en aquest municipi, en la Casa de la Música, i va
comptar amb la participació de la Policia Local, el personal de manteniment i de la Guàrdia Civil.

8. Felicitar a la Societat Artístic Musical (S.A.M.), per la seua participació en el certamen celebrat a
La Pobla Llarga.

9.  Es fa  referència al  full  de ruta de pobles del  País  Valencià,  en el  marc de l'Agenda 2030.

10. Es manifesta l'engegada el projecte de recerca en matèria de serveis socials.
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11. S'ha engegat el portal ANEM, dedicada a publicitar les activitats socioculturals que se celebren
en  tots  els  pobles  de  la  província,  amb  la  participació  de  la  nostra  localitat.

12. El Servef ha aprovat a aquest Ajuntament dos programes d'integració laboral subvencionada:
a) EMCUJU, a fi de comptar amb un professional TASOC durant 7 mesos i b) EMPUJU, pel qual
s'integra  un  professional  de  la  jardineria  pel  mateix  període.

13.  S'ha gestionat  des  de  l'Ajuntament  en  estreta  col·laboració  amb l'Associació  de  Jubilats  i
Pensionistes de Alcàntera, el subministrament d'un ordinador per a ser usat per la dita col·lectiva en
la seua seu.

14.  Es  posa  de  manifest  la  participació  en  programes  de  canvi  climàtic.

15. En relació al SARC de 2017, es comunica que el 9 de setembre se celebrarà el taller de dansa
tradicional, amb actuació de dansada pel grup de Xàtiva. No es pot executar aquesta activitat durant
les festes locals per estar inserit en un altre tipus de programa cultural.

16. S'ha rebut el Fons Autonòmic de Cooperació Local, per import de 30.164,00 euros, procedint-se
a càrrec seu a la devolució de l'impost de construccions per llicència d'obres no executada per
empresa concursada, i aprovant productivitat al funcionari de policia local En Javier Urrea Gómez,
en la seua qualitat de funcionari coordinador, per import de 1.100 euros anuals.

17. S'ha celebrat reunió amb la Direcció General d'Emergències, en relació als danys ocasionats per
les pluges torrencials de 2016-2017. S'ha informat, que en primer lloc s'ha procedit a la inversió en
les costes pel tema del turisme, i que a poc a poc es procedirà a les actuacions en els camins dels
pobles d'interior.

Tercer.- ADONAR DE LA PETICIÓ DE SUBVENCIÓ AUTONÒMI CA PER A EXECUTAR
LA  RENOVACIÓ  DE  LA  XARXA  D'AIGUA  POTABLE  EN  EL
CARRER ROLLET D'ALCÀNTERA DE XÚQUER.

El plenari es dóna per assabentat que des de la Gerència de l'Entitat de Sanejament d'Aigües de la
Generalitat Valenciana (EPSAR), s'ha comunicat a aquest Ajuntament que:

-  després  d'haver-se  rebut  sol·licitud  de  la  Comunitat  d'Usuaris  d'Abocaments  de la
EDAR d'Alcàntera de Xúquer i Càrcer
-  a  la  vista  del  condicionat  de  la  Confederació Hidrogràfica del  Xúquer
-  atès  que  la  titularitat  de  la  instal·lació  és  de la  Generalitat  Valenciana
-     és necessari actuar per a la reducció dels paràmetres microbiològics per a poder complir amb la
normativa de l'autorització d'abocament. 

En  conseqüència,  el  Gerent  de  la  EPSAR,  informa  que s'elevarà  proposta  al  Consell
d'Administració de la mateixa per a la inclusió d'obres de 2018, a fi de dur a terme les actuacions
necessàries  per  a  dotar  a  les  instal·lacions  actuals  dels  elements  que  permeten  realitzar  un
tractament de desinfecció.
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Assumpte pres en consideració pel plenari.

Quart.- ADONAR I RATIFICAR, LA PETICIÓ DE SUBVENCIÓ  AUTONÒMICA PER A
EXECUTAR  LA  RENOVACIÓ  DE  LA  XARXA  D'AIGUA  POTABLE  E N  EL
CARRER ROLLET D'ALCÀNTERA DE XÚQUER.

Atesa pel  plenari  la  convocatòria  de la  Conselleria d'Agricultura,  Medi  ambient,  Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural, gestionada per la Direcció general de l'Aigua.

Considerades  les  necessitats  del  municipi  d'Alcàntera  de  Xúquer  en  matèria  d'execució
d'obres de proveïment d'aigua, sanejament i defensa contra inundacions.

Estudiada  la  Memòria  Valorada,  redactada  per  l'Arquitecte  Tècnic,
En Agustín Femenía Martínez,  titulada  "Renovació  de xarxa  d'aigua  potable  en  el
Carrer Rollet d'Alcàntera de Xúquer" per un total de pressupost de contracta, impostos inclosos, de
26.500,00 euros.

Després de consideració de l'expedient obert per causa de resolució municipal número 162
del passat dia 13 de juny, a aquest efecte que interessa prèviament a aquesta sessió, i obert torn de
votació per part del Sr. Alcalde-President, amb el següent resultat:

VOTS A FAVOR: 6 (3 PSPV, 1 PP, 2 COMPROMÍS)

VOTS EN CONTRA: 0.

ABSTENCIONS: 0.

Com a conseqüència,  el  plenari  ACORDA,  per  unanimitat  dels  sis  membres  de la corporació
presents dels nou que legalment la formen:

1.  Ratificar la sol·licitud  davant la Conselleria d'Agricultura,  Medi  ambient, Canvi  Climàtic i
Desenvolupament Rural,  ajuda per a la realització de les obres de "Renovació de xarxa d'aigua
potable en el Carrer Rollet d'Alcàntera de Xúquer", d'acord amb la Memòria Tècnica Valorada, amb
pressupost total de contracta xifrat en 26.500,00 euros.
2.  Facultar a l'Alcalde-President per subscriure tots els documents que siguen necessaris en el
desenvolupament de l'expedient.
3. Assumir els compromisos i obligacions continguts en les Bases Reguladores de la subvenció i
en la Convocatòria, així com amb el que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
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Cinqué.-  APROVACIÓ DE DATES NO LECTIVES DE FESTIVIT AT LOCAL PER AlS
CALENDARIS OFICIALS 2017-2018 EDUCATIU I LABORAL.

Considerat l'escrit presentat pel cap del Servei de Treball, Economia Social i Emprenedoria
de  la  Generalitat  Valenciana,  amb nombre de  registre  d'entrada  736  de  24  de  maig  de  2017,
sol·licitant la fixació de dos dies de festa laboral retribuïda per al calendari laboral de 2018.

Igualment, pel que fa a l'escrit presentat per la Secretària del CEIP Cervantes d'Alcàntera de
Xúquer, de data 13 de juny passat, proposant com a dies de festa escolar per al curs 2017-2018,
després d'acord del Consell Escolar de Centre, les següents dates: 13 d'octubre, 7 de desembre de
2017 i 30 d'abril de 2018.

Deliberat l'assumpte pels membres del ple presents en aquesta sessió,  i  obert el  torn de
votació pel Sr. Alcalde, amb el següent resultat:

VOTS A favor: 6 (3 PSPV, 1 PP, 2 COMPROMÍS)
VOTS EN CONTRA: 0.
ABSTENCIONS: 0.

Com a conseqüència el plenari de l'Ajuntament ACORDA , per unanimitat dels membres
presents en aquesta reunió (6 dels 9 que legalment la formen):

1.  Es  proposen  davant  el  Servei  Territorial  de  Treball,  Economia  Social  i Empreniment de  la
Generalitat Valenciana, els dies 30 d'agost i 31 d'agost de 2018, com a festes laborals municipals
a l'efecte de la seua inclusió en el calendari laboral de la província de valència per al pròxim any,
coincidint  amb  les  festes  de  tradició  d'aquesta  població,  amb  caràcter  de  retribuïdes  i  no
recuperables.

 2. Es proposen davant el Servei Territorial d'Educació de la Generalitat Valenciana, els dies  13
d'octubre de 2017, 7 de desembre de 2017 i 30 d'abril de 2018, com a dies de festa escolar per
al curs 2017-2018 a aplicar en el calendari lectiu del CEIP Cervantes d'aquesta localitat.

3. Facultar al Sr. Alcalde per a la comunicació de les dates referides en els punts anteriors, als
serveis gestors per raó de la matèria laboral i educativa de la Generalitat Valenciana.
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Sisé.- ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D'EXECUCIÓ DEL PLA PROVINCIAL D'OBRES I
SERVEIS 2017, PRÈVIA TAULA TÈCNICA DE CONTRACTACIÓ MUNICIPAL (FASE I
INTERVENCIÓ REHABILITACIÓ CASES DELS MESTRES).

Preses en consideració les actes de la Taula Tècnica de Contractació Municipal, reunida el
dia 16 de juny passat, i la proposta de contractació elevada per la mateixa a aquest plenari, mentre
que òrgan competent per a l'adjudicació de les obres a executar durant 2017 en aquest municipi per
la 'Intervenció en edifici "Cases dels Mestres"/Fase I –     Exp_OBRES  /  PPOS  /2016/58/1'.

Debatut l'assumpte, i en execució de les facultats del ple d'aquest Ajuntament regulades en el
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic i l'edició última amb modificació del 21 de juny de 2017 del Codi de
Contractes del Sector Públic, així com la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local,
procedeix el Sr. Alcalde a obrir el torn de votació, amb el següent resultat:

VOTS A favor: 6 (3 PSPV, 1 PP, 2 COMPROMÍS)
VOTS EN CONTRA: 0.
ABSTENCIONS: 0.

Com  a  conseqüència,  seguint  el  criteri  elevat  per  la  mesa  de  contractació,  s'ACORDA
per  unanimitat  dels  assistents  i  majoria  absoluta  del  nombre  de  membres  que
forma aquesta corporació (6 dels 9 que legalment la constitueixen):

PRIMER.-  CAUSA  D'ADJUDICACIÓ,  CONTRACTISTA  ADJUDICATARI  I
CONDICIONS  D'ADJUDICACIÓ. Per  procediment  obert  i  aplicant  dos  criteris  d'adjudicació
objectius  en  la  valoració  d'ofertes  (menor  preu  i  disminució  del  temps  d'execució
de  les  obres),  s'adjudica  el  contracte  de  les  obres FASE  1  -  INTERVENCIÓ  EN
EDIFICI,  'CASES  DELS  MESTRES'  - EXP_OBRES/ PPOS/2016/58/1,  a  la  següent
empresa amb les següents condicions:
1.1. Causa: Obtenció de major puntuació elevada per la Mesa de contractació, amb aquest detall:
- Per l'import de l'oferta econòmica: 51 punts.
- Per la reducció del temps oferit per a l'execució de l'obra: 49 punts.
- Total puntuació per elements objectius valorats: 100 punts.
1.2. Contractista:
a) Denominació: VAINSA INFRAESTRUCTURAS S.L.
b) CIF/NIF: B98296486.

1.3 Condicions:
- Import de l'adjudicació:
Base Imposable 62.646,68 euros.
Iva no deduïble al tipus del 21%: 13.155,80 euros.
Total import d'adjudicació: 75.802,48 euros.
Baixa econòmica obtinguda: 19.811,14 euros.
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- Total temps d'execució de les obres: 3 mesos.
Disminució de temps execució de les obres obtinguda: 30 dies.

SEGON.- FINANÇAMENT DE L'ADJUDICACIÓ I REFERÈNCIA PRESSUPOSTÀRIA. L'adjudicació del contracte per l'import
(en lletra) de setanta-cinc mil vuit-cents dos euros amb quaranta-vuit cèntims, al contractista referit
en el punt primer per l'obra igualment definida, s'executa per finançament al 100% d'aportació de la
Diputació  de  València,  i  es  vincula  al  programa  econòmic  municipal PG 1603000007,  amb
compliment d'equilibri pressupostari pel citat preu d'adjudicació de (en nombre) 75.802,48 euros.

TERCER.-  MARC JURÍDIC  DE  L'ADJUDICACIÓ.  Aquesta contractació adjudicada es regeix pel que es disposa
quant  a  la  competència  i  contingut  pel  qual  es  disposa  en
la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (Reial
decret  Legislatiu 3/2011,  de 14 de novembre,  Legislació  Consolidada),  dels  articles 151 i  161
del TRLCSP.  Per  a  la  formalització  del  contracte  se seguirà  el  previst  en  l'article  156.3  i  4
del TRLCSP. Així mateix s'executa el mateix en el marc normatiu i procedimental de la concessió a
aquest Ajuntament de la qualitat de beneficiari del Pla Provincial per a les Obres i els Serveis de
2016, aprovada per l'Excma. Diputació de València. D'igual manera, s'aplicaran les consideracions
redactades  en  el  projecte  d'execució  de  les  obres  adjudicades  i  en  les  clàusules
administratives i econòmiques incorporades a aquest acte.

QUART.-  NOTIFICACIÓ  I  PUBLICACIÓ. Es  procedirà  a  notificar  la  present
adjudicació  a  l'adjudicatari  i  a  la  resta  de  licitadors,  publicant-se  així  mateix  en  el  perfil  del
contractant  de  l'Ajuntament,  en  els  termes  previstos  en  l'article  151.4  del TRLCSP.

CINQUÈ.-  FORMALITZACIÓ  DEL  CONTRACTE. Es  procedirà  a  la  formalització  del
contracte en el termini de 10 dies hàbils, en els termes que estableix l'article 156.3 del  TRLCSP.
En qualsevol cas, la signatura del contracte administratiu es realitzarà com a màxim el dia 31 de
juliol del present exercici, en el despatx de l'Alcaldia, a les 12:00 hores.

Seté.-  ADONAR I  RATIFICAR LA PETICIÓ DE PROGRAMES A  EXECUTAR EN EL
MARC DEL PLA PROVINCIAL D'OBRES I SERVEIS (PPOS, EX ECUCIÓ 2018): FASE III
INTERVENCIÓ REHABILITACIÓ CASES DELS MESTRES I  ACTU ACIONS EN ELS
VESTUARIS DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL.

Atesa la documentació que consta en l'expedient d'aquesta reunió plenària, els antecedents
de la gestió realitzada per la presidència de la corporació i el registre realitzat per la Diputació de
València en matèria de Pla d'Obres i Serveis corresponents a aquest municipi.

Debatut l'assumpte, especialment pel que fa a la inclusió de les obres en els vestuaris del
poliesportiu municipal, en la qual queda aclarit que es tracta de rehabilitar els vestuaris que es van
utilitzar en el seu moment en la pràctica del futbol, i perquè per part dels esportistes en període
ordinari  com en campionats, es puga comptar amb zones de vestuaris per a homes, dones i  els
àrbitres, degudament habilitats.
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Atès que pel Sr. Alcalde-President, en data 30 de maig de 2017, s'ha adoptat presentar la
sol·licitud perquè l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer tinga expedient habilitat en Pla d'Obres i
Serveis,  seguint  les  recomanacions  de  l'Arquitecte  Tècnic  Municipal.
Obert el torn de votació pel Sr. Alcalde, amb el següent resultat:

VOTS A favor: 6 (3 PSPV, 1 PP, 2 COMPROMÍS)
VOTS EN CONTRA: 0.
ABSTENCIONS:0.

Com a conseqüència el plenari de l'Ajuntament ACORDA , per unanimitat dels membres presents 
en aquesta reunió ( 6 dels 9 que legalment la formen), la ratificació de la sol·licitud gestionada per 
la presidència, en aquests termes seguint el document formulari que obliga a gestionar la Diputació 
de València:

Primer. Formular sol·licitud d'ajuda econòmica davant la Diputació de València per a la realització de la/s
següent/s  inversió/és  en  el  marc  del  Pla  Provincial d'Obres  i  Serveis  (PPOS)  de  2017.
Descripció de la inversió/ 
Import     €

FASE  III  DEL  PROJECTE  REHABILITACIÓ  INTERVENCIÓ  EDIFICI  CASES  DELS
MESTRES
43197.00

OBRES  VESTUARIS  DE  LA  PISCINA  I  DE  LES  PISTES  ESPORTIVES  MUNICIPALS
52451.11

TOTAL
95648.11

Segon. Adquirir el compromís de:

Aportar aquella part de l'import total de les inversió/és que no cobrisca l'ajuda concedida i
que no haja sigut finançada d'una altra manera.

Reintegrar  les  quantitats  que  s'hagueren  percebut,  en  cas  de  revocació  de  l'ajuda  o
incompliment de les obligacions establides per la convocatòria reguladora del Pla Provincial, així
com de comunicar a la Diputació de València les ajudes sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa
finalitat.

Informar en el moment en què es produïsca, de qualsevol nova petició o concessió d'ajuda
que se sol·licite o reba per a la mateixa finalitat que la sol·licitada en la present convocatòria.

Tercer. Als efectes previstos en l'article 24.5 de la Llei General de Subvencions, acceptar l'ajuda que en
el marc del present Pla Provincial fóra concedida per la Diputació de València.
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Quart. A l'efecte del que es disposa per l'article 33.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 28
d'abril  (TRRL),  sol·licitar assumir  l'execució  de  les  inversions  descrites.

Cinqué.  Autoritzar  a  la  Diputació  de  València al  fet  que realitze  les  gestions  oportunes  amb vista  a  la
comprovació  que l'entitat  es  troba al  corrent  en  les  seues obligacions tributàries enfront  de la
Hisenda Autonòmica.

Sisé. S'accepta la pràctica de notificació electrònica per als tràmits derivats i/o relacionats amb el present
expedient i es designa, a aquests efectes, a l’Alcalde-President per rebre les notificacions.

Vuitè.-  AUTORITZACIÓ  D'OCUPACIÓ  DE  LES  VIES  I  EDIFI CIS  PÚBLICS
MUNICIPALS PER CAUSA DE LA CELEBRACIÓ DE LES FESTES  PATRONALS DE
2017  A  ALCÀNTERA DE  XÚQUER,  AMB  PETICIÓ  DE  COL·LABO RACIÓ  A  LES
ADMINISTRACIONS DE L'ESTAT I DE LA COMUNITAT VALENC IANA.

Donada que la titularitat de les vies públiques d'aquest municipi i dels edificis públics locals
va  acompanyada  de  la  decisió  en  l'ús  i  gestió  dels  mateixos  en  exercici  de  les  facultats
d'administració que la legislació vigent atorga a aquest Ajuntament, d'acord amb  l'autonomia local
consagrada en la Constitució.

Considerant que durant els pròxims dies compresos entre el dia diumenge 27 d'agost i el 3
de setembre de 2017 es van a celebrar els actes de les Festes Majors d'Alcàntera de Xúquer, per
ASSENTIMENT del Ple:

1. S'autoritza a la Comissió Organitzadora de les Festes Majors de 2017, a la promoció i ús de les
vies  públiques  i  edificis  de  titularitat  d'aquest  Ajuntament,  per  a  celebrar  la  programació
degudament presentada en aquesta Corporació, i que, en tot cas, haurà de fer-se pública en aquesta
localitat amb antelació suficient, amb indicació de dia i hora previstos. Salvades, la propietat de
tercers i les obligacions de cobertura de seguretat de la programació prevista.
2. Se sol·licita a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Valenciana,  que col·labore en
matèria  de seguretat,  sanitat  i  ordre públic,  a  l'efecte  de complementar  els  mitjans materials  i
personals  propis  d'aquesta  corporació  municipal,  a  fi  de  preservar  l'ordre  públic  i  l'assistència
sanitària dels participants en els actes festius i de la població en general, durant el període fixat per
a  les  Festes  Majors  d'Alcàntera  de  Xúquer,  en  virtut  del  principi  de  coordinació  entre
administracions.
3. L'Alcalde , en nom i representació del Ple, es dirigirà formalment a les administracions estatal
i autonòmica a l'efecte d'elevar la petició de coordinació i recursos, així com es coordinarà per si o
per mitjà dels delegats municipals amb la Comissió de Festers.
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Nové. RATIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LA BORAL TEMPORAL
A  L'EMPARA  DEL  CONVENI  AGRARI  PER  CAUSA  DE  PROCEDIM ENT  DE
COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  SERVEI  ESTATAL  PÚBLIC  D'OCUP ACIÓ  I
L'AJUNTAMENT  D'ALCÀNTERA DE  XÚQUER,  PRÈVIA TAULA DE  VALORACIÓ.

El dia 23 de juny de 2017 s'ha gestionat el procés de baremació i selecció dels treballadors
en el marc de l'Expedient 46/016/17/BD/01,  del programa de Plans Especials d'Ocupació en Zones
Rurals  Deprimides,  havent-se  elevat  acta reglamentària de les  actuacions dutes  a  terme per  la
Comissió  de Selecció  de Persones Aturades,  amb l'objecte  de realitzar  a  Alcàntera  de Xúquer
l'activitat  de  "Creació  i  millora  de  les  infraestructures  dels  marges  dels  camins  rurals , zona
ecològica de les Penyetes i Barranc dels Pilars".

Atesa pel  plenari  la documentació de l'acta de  baremació i  selecció definida a dalt,  que
s'incorpora a un sol efecte a l'expedient d'aquesta reunió, i ordenat pel Sr. Alcalde el torn de votació,
amb el següent resultat:

VOTS A favor: 6 (3 PSPV, 1 PP, 2 COMPROMÍS).
VOTS EN CONTRA: 0.
ABSTENCIONS: 0.

Com a conseqüència el  plenari  de l'Ajuntament ACORDA,  per unanimitat  dels membres de la
corporació assistents (6 del 9 que legalment la formen):

1.  Ratificar-se  en la  contractació de  2 encarregats  agrícoles i  de 20  peons agrícoles,  perquè
s'execute  en  el  municipi  d'Alcàntera  de  Xúquer  l'expedient  46/016/17/BD/01 del  programa de
Planes Especials d'Ocupació en Zones Rurals Deprimides, per a realitzar l'activitat  denominada
"Creació i  millora de les infraestructures dels marges dels camins rurals , zona ecològica de les
Penyetes i Barranc dels Pilars".
2.  El  calendari  de  contractació  reglamentària  del  personal  seleccionat  tindrà  una  durada  d'1
mes ( des de l'1 de juliol fins al 31 de juliol de 2017), i sempre s'estarà a la resolució definitiva
remesa pel Servei Estatal Públic d'Ocupació (SEPE) amb el qual està signat el pla de referència.

SEGONA PART

DEDICADA Al CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

1.  Adonar  dels  decrets  de  la  presidència  dictats  des  de  la  celebració  de  la  sessió
ordinària anterior.

El plenari ha rebut les resolucions dictades pel Sr. Alcalde des de la celebració de la sessió
ordinària del ple anterior, d'acord amb la relació que s'expressa seguidament:
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2.  Amb  l'aprovació  prèvia  declarant  la  seua  urgència,  mocions  presentades  pels
regidors amb el conforme dels portaveus.

En l'expedient d'aquesta sessió no s'han presentat per a la seua incorporació mocions per al
seu tractament per via d'urgència.

3. Amb l'aprovació declarant la seua urgència, es tracten assumptes que no formen
part de l'ordre del dia de la sessió.

El plenari tracta únicament un assumpte amb la finalitat de presa de coneixement, amb la
conformitat per assentiment dels assistents a la present sessió, amb el detall que segueix:

- Memòria menjador escolar curs 2016-2017 del CEIP Cervantes d'Alcàntera de Xúquer.
El  plenari  pren coneixement de la memòria d'aquesta mateixa data,  registrada en el  dia

d'avui  28  de  juny  de  2017,  amb  el  nombre  oficial  d'entrada  934,  que  s'incorpora  escanejada
seguidament a un sol efecte, tal com ha sigut presentada pel Sr. Delegat Municipal Regidor Suñer
Penalva.
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Referent a la citada memòria, pregunta la Sra. Regidora Such Sanchis si en aquest exercici
econòmic ha de procedir-se a vessa o a aportació municipal a causa del resultat de la gestió del
servei que es tracta. Es respon pel Regidor Delegat d'Educació, Sr. Suñer Penalva, que no correspon
la pràctica de vessa ni aportació alguna amb càrrec a la caixa municipal, atés que la gestió ha sigut
molt bona, incidint en què les famílies han complit amb el compromís que la roda dels alumnes
comensals s'haja mantingut en una mitjana de 23 usuaris durant tot el període objecte del document
que s'ha presentat.

Document de referència escanejat:
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3. Precs i preguntes.

El Sr. Alcalde declara obert el torn de precs i preguntes, formulant-se les següents 
pels membres d'aquesta corporació:

Sr. Regidor Perucho i Pla:

Agraïment,  per haver canviat  la  data del  ple ordinari,  atenent  a les  necessitat  de disponibilitat
d'agenda.

Pregunta, sobre la raó de la quantia igual corresponent a la facturació realitzada per Worthen, que
consta en la documentació de l'expedient d'aquesta reunió.
Contestació del Sr. Alcalde:  Es tracta de remeses fixes dels mateixos productes per idèntica quantia
per a atendre manteniments continuats ordinaris en vies públiques. Tal és el cas d'apilament de
pintura blanca per als passos de vianants o de quitrà per a vials.

Sra. Regidora Sanchis Varoch:

Prec: En relació al WhatsApp  institucional municipal – fent notar que s'ha observat millora pel que
correspon a l'adequació de la freqüència dels missatges de la Generalitat València – prega que es
coordine la informació de bàndols i publicacions del Facebook de l'Ajuntament amb el WhatsApp  ,
posant com a exemple l'edició de l'esdeveniment de la gal·la pro lluita contra el càncer, celebrada en
aquesta localitat,  la qual no va aparèixer per ambdues xarxes.
El ple pren coneixement.

Prec: A fi de posar solució a la retirada del calçat que penja de l'estesa elèctrica a l'entrada de la
població.
Contestació del Sr. Alcalde: Es comunica que per competència de manteniment de la zona referida,
correspon l'actuació a la Diputació de València la retirada sol·licitada.

Sr. Regidor Perucho i Pla:

Prec:  Atesa la lluita per la cultura d'atenuació del soroll ambiental, i considerat que s'informa que
no existeix  una ordenança específica  sobre  aquest  tema,  s'eleva que es  considere  la  regulació
municipal en exercici de la competència reglamentària per causa de ser un assumpte que afecta a la
salut pública.
El ple pren coneixement.

Sr. Regidor Suñer i Penalva:

Pregunta: Per què raó no es convoca la Junta de Govern Local?
Contestació  de la  secretària  municipal:  Des  de  l'última  sessió  celebrada  no  consten  matèries
pendents de competència de la Junta, que puguen conduir a acords en el marc de la mateixa.
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Pregunta: Se li pot remetre una fulla en la qual conste el resultat de la liquidació anterior per a
preparar el pressupost?
Contesta el Sr. Alcalde: Sí.

Prec: Que es procedisca a regularitzar el lloc de treball de personal municipal amb destinació en
l'Agència de Lectura, de manera que la Sra. Teresa Bernabeu Talens siga nomenada personal laboral
fix  discontinu,  en atenció a la seua experiència,  curriculum adequat per al  servei,  així com en
matèria  d'arxius,  considerant  que  en  el  nou  edifici de  la  citada  Agència  s'instal·larà  l'arxiu
municipal.
Contesta el Sr. Alcalde: S'està gestionant aquest assumpte.

Pregunta: S'està duent a terme el procés de renovació de les normes subsidiàries?
Contesta l'Alcalde: La tasca de dur a terme aquest treball s'elabora pel Departament Tècnic de la
Diputació de València, estant el procediment en execució i al seu càrrec.

Pregunta: Atès que per l'Alcaldia es va exposar en el seu moment que el projecte Xarxa Divalterra
corresponent al servei d'ADL no anava a suposar cost econòmic al municipi, i així va ser aprovat,
amb reticències per part del propi regidor Suñer Penalva, i vist que s'ha procedit a aprovar una
pròrroga per  resolució  després de nova convocatòria d'ajudes, amb manteniment del  procés de
compartir a l'empleada els municipis d’Alcàntera i de Sellent,  quina aportació econòmica haurà
d'atendre aquest municipi en raó de la continuïtat d'aquest servei?.
Contesta l'Alcalde: Que en la pròrroga es procedeix a una aportació municipal,  d'acord amb la
convocatòria d'ajudes. En la primera fase, el cost subvencionat és del 100%.
Informa la secretària municipal: Que en la primera convocatòria d'aquest programa els ajuntaments
han avançat els fons fins que el Consorci de la Mancomunitat de la Ribera justifica la realització del
servei i rep la subvenció del Servef. En aqueix moment el Consorci restitueix a cada ajuntament la
quantitat prèviament avançada, pel 100% de les despeses. 
En el cas de la convocatòria vigent per la qual es dóna continuïtat al programa, l'aportació del
Servef és la següent: la quantia de la subvenció ascendirà al 50 % dels costos laborals de l'ADL,
inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social. Per tant, el 50% restant anirà a càrrec dels
ajuntaments beneficiaris. Per tant l'aportació d'aquest Ajuntament serà del 25% de tots els costos
laborals, ja que se segueix compartint al professional amb el municipi de Sellent.

Prec: Que després de visita al CEIP Cervantes realitzada al costat de la directora del centre, ha
observat el  mal ús que es fa dels productes de neteja, especialment en els banys, per la qual cosa
considera que ha de formar-se un protocol de neteja per a ser aplicat en l'escola pels treballadors
contractats.
Aclariment de la Sra. Regidora Igual Chicón: En el sentit que el control previ del resultat de la
neteja  del centre escolar és a càrrec dels responsables del mateix. En cas de necessitat, el centre
educatiu es posa en contacte amb l'Ajuntament i es trasllada la petició per aquesta corporació al
personal de neteja del centre.
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El plenari considera l'elaboració d'un protocol-tipus en matèria de neteja del col·legi, tal com es va
fer amb el servei de consergeria municipal.

Prec: Perquè es prenga en consideració que s'uneix a la petició del Sr. Regidor Perucho i Pla, pel
que fa a l'elaboració d'una ordenança municipal en matèria de control de sorolls.

Sr. Regidor Perucho i Pla.

Prec: Perquè es prenga coneixement que ha rebut des de l'Alcaldia el pressupost presentat a aquest
Ajuntament per a procedir a l'adequació del rellotge de sol, havent observat que la quantitat és
bastant alta (5.000,00 euros).
Contesta el Sr. Alcalde: En la intervenció proposada en aquest pressupost s'actua sobre tota la paret.
Sobre aquest tema el Sr. Perucho i Pla entén que si es pot realitzar, és positiu. Però desitja incidir
que les persones que van realitzar inicialment el rellotge estiguen al tant d'aquesta actuació. 
Tant pel Sr. Alcalde com pel Sr. Regidor Perucho i Pla s'expressa davant el ple:
a) La necessitat del manteniment del rellotge, atès que l'alternativa és que es faça malbé.
b) La subvenció d'aquesta intervenció es gestiona per l'ADL, que ha rebut instruccions a l'efecte de
que la coordinació siga plenament operativa entre l'artista restaurador i l'astrònom.
c) Es facilitarà i intercanviarà la informació d'especialistes amb els quals es contacte, a fi de la
consecució de qualitat en el resultat, prenent en consideració a actuacions en aquesta matèria, com
la realitzada en altres localitats de la província, com és el cas d'Otos.

No tractant-se més assumptes, el Sr. Alcalde declara finalitzada
la  sessió  ordinària  del  ple  de  l'Ajuntament  d'Alcàntera  de
Xúquer,  a les 22:45 hores del dia 28 de juny de 2017, del que
done fe en la meua qualitat de Secretària Municipal.


