
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE
XÚQUER CELEBRADA EL DIA 7 DE SETEMBRE DE 2017.

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

SRES  SRS REGIDORES I REGIDORS
Lorena Igual Chicón , PSPV
Luis Suñer Penalva, PSPV
Deborah Peris Bataller , PSPV
Javier Andújar Briz, PSPV
Inmaculada Such Sanchis, PP
Ariadna Sanchis Varoch, Compromís
Manel Perucho i Pla, Compromís

SRA SECRETÀRIA INTERVENTORA
M.ª Teresa Soler i Tarazona

NO ASSISTENT
Sr. Regidor, José M.ª Mena Cueves.

En el Saló de Sessions de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer, es reuneix el ple municipal
en sessió ordinària, prèvia convocatòria amb notificació dels assumptes a tractar en aquesta reunió
pública. Havent assistit 8 dels 9 membres que formen aquesta Corporació, existeix quòrum per a la
vàlida celebració, sent declarada oberta la reunió ordinària del plenari pel Sr. Alcalde, a les 21:04
del dia 7 de setembre de 2017, procedint-se a tractar els punts de l'ORDRE DEL DIA. 

PRIMERA PART
ASSUMPTES DE CARÀCTER RESOLUTIU

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

Els membres del plenari han rebut l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. Llevada la rectificació
d'errors merament materials, es procedeix a la presentació d'esmenes amb el següent detall:

Presentades pel Sr. Regidor Suñer Penalva:





Considerat l'anterior, i després d'obertura de torn de votació per part de la presidència, els membres de la
corporació municipal assistents a aquesta sessió i que van participar en la de l'esborrany que es tracta en aquest
punt, procedeixen a incorporar les esmenes a l'acta i a ACORDAR l'aprovació definitiva de la mateixa,
autoritzant la seua transcripció al Llibre d'Actes de les sessions municipals en format paper i electrònic, a més la
comunicació d'actes i acords municipals que es traslladen a les administracions de l'Estat i de la Comunitat
Valenciana.

PUNT SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA.

El senyor Alcalde exposa els assumptes de presidència de la corporació municipal, amb el següent detall:

1.- Durant el passat mes de juliol s'ha executat en programa de conveni d'aquesta administració local amb el 
Servei Estatal Públic d'Ocupació, amb la contractació de 26 treballadors del règim agrari. En el transcurs del 
mateix, 2 treballadors es van donar voluntàriament de baixa per millora d'ocupació, i la resta de persones que 
quedaven en reserva, van procedir a la renúncia voluntària.

2.- S'ha procedit a realitzar l'asfaltat del Camí del Barranc dels Pilars, en el marc del Pla de Camins i Vials de 
2016-2017.

3.- Respecte al servei de Policia Local associada amb el municipi de Càrcer, es fa constar que serà exercit en
horari de 7:00 a 22:00 hores, de dilluns a diumenge fins al dia 31 de desembre de 2017. Amb efectes del dia 1 de
gener de 2018 es presentarà un nou quadrant horari dels efectius. A la pregunta de la Sra. Regidora Sanchis Varoch
respecte al servei nocturn posterior a les 10 PM, el Sr. Alcalde explica que no sempre es durà a terme, per raó del
nombre insuficient d'agents, quedant garantit l'augment del servei setmanal, incloent el dissabte al matí i tota la
jornada dels diumenges, en els termes horaris exposats.

4.- L'empresa adjudicatària, VAINSA, inicia en la setmana vinent, els treballs en la Fase I d'actuació en l'edifici



dels habitatges dels mestres, en execució del Pla Provincial d'Obres i Serveis de 2016, tal com van ser
adjudicades.

5.- S'ha assistit a diverses reunions en representació de l'Ajuntament : en matèria de benestar dels animals, de
modernització dels regadius, de plataformes electròniques de gestió administrativa, de subvencions a joves
agricultors, de gestions forestals i sobre la nova directiva 2007/60 d’avaluació i gestió de riscos d’inundacions, la
nova llei d’aigües i el reglament del domini públic.

6.- Es comunica que es mantenen les subvencions provincials en programes de contractació de personal al servei
dels ajuntaments, tal com la dels becaris postgraduats.

7.- S'està executant amb notable eficàcia la programació realitzada per l'empleada seleccionada com TASOC,
entre altres actuacions, cal destacar la de la recent edició de l'Escola d'Estiu, la Ludoteca, taller d’agermanament i
actualment la programació del trimestre. 

8.- L'enginyer en telecomunicacions està realitzant els treballs assignats en matèria de participació, transparència i
ja està gestionant arreplega d’informació en matèria de participació ciutadana i el programa de pressupostos
participatius.

9.- L'enginyer industrial està fent gestions per intentar negociar amb una altra companyia   de subministrament
d'energia elèctrica per baixar elsl costos de la llum. Intervé el Sr. Regidor Perucho i Pla sol·licitant que la consulta
per part del tècnic es dirigisca a totes les operadores.

10.- Es posa en relleu el treball realitzat pel Sr. Delegat Municipal d'Educació, Regidor Suñer Penalva, en honor
de l'inici reglamentari de les tasques d'inici del present curs escolar 2017-2018. Com que ha gestionat informe al
respecte del nou curs, si volen poden preguntar-li després.

11.- Es procedeix a formular agraïment institucional als festers i festeres, i a la regidora de Festes, , per la seua
magnífica labor en l'organització i realització del programa de Festes Majors del passat mes d'agost.

12.- Es procedeix a formular agraïment institucional als agents de la Policia Local per la seua labor en les festes
locals, gràcies a la qual no s'han donat altercats.

13.- Diumenge que ve, a les 9:00 hores se celebra la tercera edició del Trail d'Alcàntera de Xúquer: com sempre es
necessiten voluntaris, pel que caldrà acudir a les 9:00 hores al parc dels jubilats. Sobre aquest tema la Sra.
Regidora Such Sanchis comenta que es donen moltes coincidències en el calendari de festes i activitats amb els
pobles veïns, com és ara el cas del municipi de Càrcer.

PUNT TERCER.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD DESTINADA A REALITZAR LES OBRES PER
CAUSA DE L'AJUDA ECONÒMICA DEL PROGRAMA D'INVERSIONS FINANCERAMENT
SOSTENIBLES DE 2017 (IFS-2017), AMB ENCÀRREC DE LA REDACCIÓ DE PROJECTE I
DESIGNACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

Atesa la convocatòria provincial per causa del programa IFS 2017, considerades les necessitats d'execució d'obres
municipals i les  valorades per l'oficina tècnica municipal.

Estudiat l'assumpte pels membres del ple i obert el torn de votació pel Sr. Alcalde, amb el següent resultat:

VOTS A favor : 8 (5 PSPV, 1 PP, 2 COMPROMÍS).
VOTS EN CONTRA :0
ABSTENCIONS : 0



Com a conseqüència, per unanimitat del plenari es procedeix a prendre el següent ACORD:

Primer. Formular sol·licitud d'ajuda econòmica davant de la Diputació de València per a la realització de la
següent inversió financerament sostenible (IFS), a l'empar de la convocatòria publicada en el BOP número
146 de 31 de juliol de 2017.

Descripció de la inversió Grup de programa (annex I de
l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre)

Import €

OBRES DE REHABILITACIÓ FUNCIONAL I ENERGÈTICA DE
COBERTA I FAÇANA DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT
D’ALCÀNTERA DE XÚQUER

00933 Gestió de patrimoni 37.267,42

OBRES DE REHABILITACIÓ FUNCIONAL I ENERGÈTICA DE
COBERTA  DE L’EDIFICI DE LA CASA DE LA CULTURA
D’ALCÀNTERA DE XÚQUER

00933 Gestió de patrimoni 24.000,00

Segon. Adquirir el compromís de:

• Aportar aquella part de l'import total de l'actuació que no cobrisca la subvenció 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, així com de
comunicar a la Diputació de València les ajudes sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa
finalitat.

Tercer. Als efectes previstos en l'article 24.5 de la Llei General de Subvencions, acceptar l'ajuda que en el
marc de la present convocatòria fora concedida per la Diputació de València.

Quart. Autoritzar a la Diputació de València 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.

Quint. S'accepta la pràctica de notificació electrònica per als tràmits derivats i/o relacionats amb el present
expedient i es designa, als dits efectes, la següent persona autoritzada per a la recepció de les notificacions:
el Sr. Alcalde, representant legal d’aquesta corporació. 

Sisé.- S’encarrega la redacció dels projectes d’execució de les obres aprovades en el primer punt, a
l’Arquitecte Tècnic amb despatx professional en aquesta població, En Agustín Femenía Martínez.
Igualment, es designa al mateix professional per a la posterior direcció facultativa de les obres. 

PUNT QUART.- ADONAR DELS INFORMES PUBLICATS EN L'OFICINA VIRTUAL DE
COORDINACIÓ FINANCERA AMB LES ENTITATS LOCALS DEL MINISTERI D'HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, CORRESPONENTS Al SEGON TRIMESTRE DE 2017.

Presa en consideració l'expedient del ple, es dóna públic coneixement de que s'ha presentat per la intervenció
local,  dins del termini i en la forma escaient, i s'ha procedit a la recepció registrada en l'Oficina Virtual de



Coordinació Financera del MINHAP,  de la informació gestionada en matèria econòmica municipal durant el
segon trimestre de 2017, amb el següent detall:

- Informe trimestral del CIR Local.

- Informe trimestral d'execució pressupostària.

- Informe trimestral de període mitjà de pagament.

A més , s'adona de la publicació de tota aquesta informació en el portal de transparència de la web d'aquest
ajuntament, amb els documents en format pdf, com va ser sol·licitat per a facilitar l'accés als continguts.
Igualment, en el citat portal s'ha publicat en excel el resultat de la liquidació de l'exercici anterior.

PUNT CINC.- ACCEPTACIÓ DEL PLA PROVINCIAL PER A LES OBRES I SERVEIS DE 2017, AMB
ENCÀRREC DE REDACCIÓ DE PROJECTE PER ROMANENTS I DESIGNACIÓ DE DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

Tal com consta en l'expedient d'aquesta sessió, el plenari ha procedit a l'estudi de l'acord de la Diputació de
València, per la qual es procedeix a concedir a aquest Ajuntament les següents quantitats per a l'execució de les
obres que se citen en la comunicació literal que es reprodueix:

Després d’obrir del torn de votació per part del Sr. Alcalde-President, es procedeix a ACORDAR per assentiment
dels 8 membres del plenari presents:

Primer.- L'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer accepta la concessió per part de la Diputació de València del
Pla d'Obres i Serveis de 2017, d'acord amb el següent detall, que figura en la notificació oficial de la



mateixa:

Segon.- El plenari es ratifica en l'aprovació del projecte ja formulat amb anterioritat, a
l'efecte d'execució de les obres de la Fase III de Rehabilitació Intervenció Edifici Cases dels
Mestres, amb el pressupost finançat al 100% per la Diputació de València, que importa la
quantitat d'euros 43.197,00.

Tercer.- El plenari encarrega a l'Arquitecte Tècnic amb despatx professional obert en aquesta
localitat, Sr Agustín Femenía Martínez, la redacció del projecte tècnic reglamentari per a la
realització de “Obres dels vestuaris de la piscina i de les pistes esportives municipals”, amb
estricta subjecció al pressupost finançat al 100% per la Diputació de València, que importa la
quantitat total de 52.451,11 euros.

SEGONA PART
DEDICADA AL CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

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

Havent estudiat l'expedient d'aquesta reunió, el plenari pren coneixement de les resolucions dictades
per l'Alcaldia des de la celebració de la sessió anterior, a més la comunicació d'actes i acords
municipals a l'administració de l'Estat i de la Comunitat Valenciana, duta a terme per mitjà de les
plataformes d'intercanvi d'informació habilitades a aquest efecte:



178 26/06/17
179 26/06/17 APROVACIÓ RELACIÓ 73 NÒMINES JUNY PERSONAL FUNCIONARI
180 26/06/17 APROVACIÓ RELACIÓ 74 NÒMINA JAUME BLANCO ALAMBIAGA
181 26/06/17 APROVACIÓ RELACIÓ 75, NÒMINA JUNY ALCALDE
182 26/06/17 APROVACIÓ RELACIÓ 76, NÒMINA JUNY PERSONAL LABORAL
183 26/06/17 APROVACIÓ RELACIÓ 77, LOCOMOCIÓ JUNY ALCALDE
184 26/06/17 APROVACIÓ RELACIÓ 78, ENRIQUE FERNÁNDEZ RUIZ

185 26/06/17
186 28/06/17 APROVACIÓ RELACIÓ 80, NÒMINA JUNY JAVIER URREA
187 28/06/17 APROVACIÓ DEVOLUCIÓ QUOTA PRORRATEJADA IVTM AMPARO SANTIAGO PIZARRO
188 29/06/17 DECLARACIONS RESPONSABLE OBRA EXP. 25, 26, 27
189 06/07/17 DECLARACIONS RESPONSABLE OBRA EXP. 28, 29 30
190 07/07/17 PRÓRROGA ADL CONSORCI

191 07/07/17

192 07/07/17
193 10/07/17 SOL·LICITUD A DIPUTACIÓ PRÓRROGA BECA POST

194 10/07/17
195 11/07/17 RELACIÓ NÒMINA NETEJA VIES PÚBLIQUES – JULIOL-FINAL CONTRACTE

196 13/07/17
197 18/07/17 APROVACIÓ RELACIÓ 83, JOSEFINA RICHART VIDAL
198 19/07/17 APROVACIÓ RELACIÓ 84, NÒMINES JULIOL PERSONAL FUNCIONARI
199 19/07/17 APROVACIÓ AJUDES SOCIALS DIGNA GONZÁLEZ RAMÍREZ
200 20/07/19 APROVACIÓ RELACIÓ 2017/7 DE FACTURES
201 20/07/17 APROVACIÓ RELACIÓ 86, FACTURES 2017/7
202 20/07/17 APROVACIÓ RELACIÓ 87, NÒMINA JULIO JAUME BLANCO ALAMBIAGA
203 20/07/17 APROVACIÓ RELACIÓ 88, NÒMINA JULIOL ALCALDE
204 20/07/17 APROVACIÓ RELACIÓ 89, NÒMINES JULIOL BECARIS
205 20/07/17 APROVACIÓ RELACIÓ 90, NÒMINES JULIOL PERSONAL LABORAL
206 20/07/17 APROVACIÓ RELACIÓ 91, NÒMINES JULIOL PERSONAL AGROPECUARI
207 21/07/17 APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM JOSEFINA RICHART VIDAL
208 24/07/17 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TAXA VICENTE TALENS PASCUAL
209 25/07/17 APROVACIÓ CANVI TITULARITAT CENTRE ESPORTIU

210 25/07/17
211 26/07/17 APROVACIÓ RELACIÓ 93, NÒMINA JULIOL JARDINER
212 26/07/17 APROVACIÓ GUAL VANESA GARCÍA LÓPEZ

213 26/07/17
214 26/07/17 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TAXA OCUPACIÓ VÍA PÚBLICA
215 26/07/17 LIQUIDACIÓ TAXA OCUPACIÓ TAULES I CADIRES JUNY 2017
216 26/07/17 APROVACIÓ RELACIÓ NÒMINA TASOC 2017- MES JULIOL 2017- EXP SERVEF EMCUJU
217 31/07/17 DECRET DE DELEGACIÓ ALCALDIA A 1ª TINENT ALCALDE – 1 A 4 AGOST 2017.
218 02/08/17 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TOVP MATERIALS CONSTRUCCIÓ JULIOL 2017
219 02/08/17 APROVACIÓ BAIXA REBUTS IBI URBANA I RÚSTICA 2017 TITULARITAT MUNICIPAL
220 02/08/17 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TAXA OVP TAULES I CADIRES JULIOL
221 03/08/17 AUTORITZACIÓ CONCERT A L'AIRE LLIURE EL ROTGLE
222 03/08/17 APROVACIÓ RELACIÓ 95, JULIO GARCIA I CRISTINA SANZ
223 08/08/17 APROVACIÓ RELACIÓ 96, AJUDES SERVEIS SOCIALS
224 09/08/17 APROVACIÓ RELACIÓ 97, NÒMINA JULIOL JUAN EMILIO RAMOS
225 09/08/17 APROVACIÓ RELACIÓ 98, MIGUELA JOSÉ GARCÍA IGUAL
226 11/08/17 APROVACIÓ RELACIÓ 99, M CARMEN IRLES HERNÁNDEZ
227 21/08/17 AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIES PÚBLIQUES PER MASCLETÀ FESTES AGOST 2017
228 24/08/17 RELACIÓ NÒMINES FUNCIONARIS AGOST DE 2017
229 24/08/17 RELACIÓ NÒMINA ALCALDE AGOST DE 2017
230 25/08/17 APROVACIÓ DECLARACIONS RESPONSABLE D'OBRA, EXP. 33, 35 /2017
231 28/08/17 APROVACIÓ RELACIÓ 102, AJUDA SERVEIS SOCIALS YOLANDA BLASCO NAVARRO
232 28/08/17 RELACIÓ NÓMINES BECARIES LA DIPU ET BECA AGOST 2017
233 28/08/17 RELACIÓ NÒMINA JARDINER PROGRAMA EMPUJU AGOST 2017
234 28/08/17 APROVACIÓ RELACIÓ 8 FACTURES JULIOL
235 28/08/17 RELACIÓ NÓMINA TASOC PROGRAMA EMCUJU AGOST 2017
236 28/08/17 APROVACIÓ RELACIÓ FASE P FACTURES JULIOL
237 28/08/17 APROVACIÓ LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ PARCEL·LA URBANA CASIMIRO VIDAL MATEU
238 28/08/17 RELACIO NOMINA PERSONAL LABORAL TEMPORAL MUNICIPAL NETEJA I CONSERGERIA
239 28/08/17 RELACIÓ NOMINA BECA POST AGOST 2017
240 28/08/17 RELACIÓ NOMINES PERSONAL LABORAL EXP SOCIAL AGOST 2017
241 29/08/17 APROVACIÓ DESPESES LUDOTECA
242 29/08/17 INDEMNITZACIÓ ASSISTÈNCIA A SESSIÓ PLE MUNICIPAL MEMBRES CORPORACIÓ
243 30/08/17 CONVOCANT A SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL 07-09-2017   21:00 HORES

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA 15/2017, VICENTE, JOSÉ LUÍS, VICENTE I JOSE
SANCHO

APROVACIÓ RELACIÓ 79, INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES A SESSIONS
MUNICIPALS DELS REGIDORS MUNICIPALS.

SOL·LICITUD AL SERVEF DE SUBVENCIÓ  PER A CONTRACTAR A  UNA PERSONA
DESOCUPADA DE COM A MÍNIM 30 ANYS D'EDAT, EN COL·LABORACIÓ AMB LES
CORPORACONS LOCALS (EMCORP) AMB LA FINALITAT D'EXERCIR LES FUNCIONS
PRÒPIES DE TÈCNIC DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL
SOL·LICITUD AL SERVEF DE SUBVENCIÓ  PER A CONTRACTAR A UNA PERSONA EN
SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ DE LLARGA DURACIÓ, PER CORPORACONS LOCALS
(EMCORD) AMB LA FINALITAT D'EXERCIR LES FUNCIONS DE NETEJA VIÀRIA

RELACIÓ NÒMINES NETEJADORA CEIP CERVANTES I NETEJADORA
AJUNTAMENT,AMBULATORI I ALTRES EDIFICS – JULIOL 2017 – FINAL CONTRACTES

APROVACIÓ D'ASSISTÈNCIA DEL SERVEI PROVINCIAL EN RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU CONTRA RESOLUCIÓ DE LA TGSS PER EXPEDIENT DE TÈCNICS
MUNICIPALS AMB CONVENI PROVINCIAL . EXERCICI 2012-2015.

APROVACIÓ RELACIÓ 92, APLICACIÓ DE L'INCREMENT RETRIBUTIU D'UN U PER CENT
APROVAT EN  DECRET LLEI 1/2016, DE 19 DE GENER,.

APROVACIÓ CONSIGNACIÓ PRESSUPOST 2017 APROVADA SERVEF PER EMCUJU 2017,
PER IMPORT TOTAL 10037,65 EUROS. (REF TASOC)



Tercer.- Amb l'aprovació prèvia declarant la seua urgència, de mocions presentades pels
regidors amb el conforme dels portaveus.

No s'han presentat mocions a aquesta sessió.

Quart.- Amb l'aprovació prèvia declarant la urgència, tractament d'assumptes que no formen
part de l'ordre del dia de la sessió. 

Atesos dos assumptes que s'ha sol·licitat considerar en aquest punt de l'ordre del dia a
iniciativa de diferents membres de la corporació, l'Alcalde-President, posa en consideració del
plenari l'aprovació prèvia del seu caràcter d'urgència, per al seu tracte com a assumptes que no
formen part dels els inicialment previstos en la convocatòria. Els membres de la corporació, de
manera unànim declaren aprovada la justificació del tractament per via d'urgència, després de
votació favorable de tots els assistents ( 8 corporatius dels 9 que legalment formen el consistori),
d'aquestes dues qüestions:

Assumpte urgent 1.
Proposició perquè l'Ajuntament desenvolupe una ordenança dels nivells permesos de sorolls i les
vibracions.
Presentat per : Regidor Manel Perucho i Pla del grup municipal Compromís.
Document: Amb data de 31 d'agost de 2017, i registre d'entrada general d'aquest ajuntament, de 4 de
setembre de 2017, identificat amb el número 1255. Queda incorporat a un sol efecte a l'acta
d'aquesta sessió.

Es procedeix a debat i estudi del ple, considerats els antecedents ja comentats en l'anterior reunió
plenària que afecten al fons de l'assumpte que es proposa, entenent convenient atendre a les
solucions adoptades en altres municipis, així com tenir en compte que serà necessari comptar amb
aparells de mesurament amb obtenció de resultat testat. Es comenten les iniciatives preses sobre
aquest tema per la Diputació Provincial en matèria de mesurament de la contaminació acústica i
lumínica, així com els treballs que s'estan duent a terme sobre aquest tema en el Consorci de la
Ribera.

Es declara obert el torn de votació per part del Sr. Alcalde, obtenint-se el següent resultat:
VOTS A favor: 8.
VOTS EN CONTRA: 0.
ABSTENCIONS: 0.

Com a conseqüència, el ple municipal ACORDA:

1. L'ajuntament d'Alcàntera de Xúquer es compromet a estudiar  diferents models
d'ordenances perquè siguen debatudes en el pròxim ple del mes de novembre de 2017.

2. Dels models estudiats, s'escollirà un per a la seua adaptació i aprovació en el següent ple
ordinari del mes de gener de 2018.



Assumpte urgent 2.

Estudi realitzat per causa de l'adquisició municipal de llibres de text per als alumnes del CEIP
Cervantes d'Alcàntera de Xúquer, destinats al seu ús durant el curs escolar 2017-2018.
Presentat per : Regidor Luis Suñer Penalva, del grup municipal socialista i delegat municipal
d'educació d'aquest Ajuntament.

Ponència del Delegat Municipal d'Educació:  Atès que la Conselleria d'Educació no
paga els llibres d'Infantil, és el propi ajuntament el que es fa càrreg del seu cost, amb
dos objectius essencials:
a) Que els xiquets vinguen al centre escolar del nostre municipi, considerades els
avantatges, entre unes altres, la de la gratuïtat dels llibres del nivell infantil.
b) Que els xiquets que ja formen part de l'alumnat del CEIP Cervantes de la localitat,
no abandonen el centre, atès que els és avantatjós comptar amb aquesta línia de
gratuïtat en els llibres en tots els nivells, inclòs el d'infantil.

Entén el senyor delegat municipal, que si aquestes accions no es duen a terme, resulta
que es perjudica al poble i al seu centre escolar, ja que la disminució del nombre
d'alumnes comporta l'eliminació de places de mestres, i per descomptat també els de
suport.
 Aquesta iniciativa de la gratuïtat dels llibres de text garantida per l'ajuntament és una
clara iniciativa de foment del centre escolar nou, amb pocs alumnes i amb una
dedicació que compta amb un nivell d'atenció a l'alumnat de categoria quasi
particular.

Contínua el senyor regidor d'Educació explicant que al principi de curs es procedeix a
adaptar les necessitats de llibres des del centre en coordinació amb la llibreria
subministradora. La papereria-llibreria, elabora la factura fins al dia 20 d'octubre de
2017, i després de la presentació de la mateixa, paga l'ajuntament els llibres no
subvencionats per l'administració educativa de la comunitat autònoma.

Referent a aquest assumpte, apunta la senyora regidora Such Sanchis, que tot açò està
molt relacionat amb l'índex de natalitat. Efectivament, ratifica el senyor regidor Suñer
Penalva, Alcàntera perdrà població: és un aspecte que ja ha sigut estudiat i publicat.
Afig referent a aquest plantejament el senyor regidor Perucho i Pla, que a més cal
considerar l'èxode de la població d'aquests municipis. Apunta el senyor delegat
d'educació, que els emigrants mantenen el nombre d'alumnes, i al costat del pagament
públic dels llibres de text,  també es dóna el cas que pels serveis socials
s'assumisquen  ajudes de menjador escolar, a xiquets en situacions de concreta
vulnerabilitat.



El ple per assentiment expressat pels 8 membres de la corporació que assisteixen a
aquesta sessió, considerat l'assumpte informat per la delegació municipal d'educació ,
ACORDA:

1.- L'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer procedeix a assumir el cost dels llibres de text que
no compten amb subvenció d'una altra administració o entitat, en exercici de la competència
de foment de l'educació, sent beneficiaris d'aquest programa la totalitat del col·lectiu dels
alumnes del CEIP Cervantes d'Alcàntera de Xúquer.

2.- L'Ajuntament rebrà com a adquisició de despesa corrent al seu càrrec, la facturació
definitiva que corresponga assumir a la caixa municipal, que serà presentada per l'empresa
llibretera subministradora dins del pròxim mes d'octubre, en la qual es faran constar els
llibres adquirits per aquesta corporació local a fi de ser utilitzats per l'alumnat del CEIP
Cervantes en el present curs escolar 2017-2018. El ple prendrà coneixement definitiu de la
gestió i cost econòmic, després del registre de la factura reglamentària amb el cost final. 

Quart.  Precs i Preguntes.

El Sr. Alcalde procedeix a declarar obert el torn de precs i preguntes, procedint-se a
les següents intervencions per part dels membres de la corporació assistents a aquest
ple:

Per part del Sr. Regidor Perucho i Pla:

PREC:
Que es formula a l'efecte de que es prenguen les mesures necessàries per a evitar que
es tiren les botelles de beguda dels participants en la prova esportiva a celebrar en
aquest municipi diumenge que ve, a fi que no s'embruten els espais d'horta.
El plenari pren consideració.

PREC:
Que se suggerisca a les empreses per a que col·laboren en la millora dels camins
rurals, a la vista que  únicament es gestiona inversió pública en aquesta matèria, quan
s'està causant deterioració de les vies rurals per causa del trànsit de camions de gran
tonatge, vinculades a l'activitat de les entitats mercantils.



PREGUNTA:
Referent a la gestió d'ajudes o subvencions dirigides als joves agricultors
Respon l'Alcalde: 
Es tracta d'un programa de nova implantació.

PREGUNTA:
Atès que durant les passades festes majors va poder comprovar que tots alcaldes dels
pobles veïns i càrrecs municipals  estaven molt contents de compartir en una reunió
conjunta,  és habitual aquest tipus de reunions de d’alcaldes? .
Respon l'Alcalde: 
Es realitzen reunions d'alcaldes i alcaldesses de la Vall de forma periòdica, amb
participació dels 8 pobles. 

PREGUNTA:
Referent al control en la recollida del plàstic que es diposita en els contenidors, atès
que ha observat que el camió no pasa amb la periodicitat que caldria, amb la
consegüent responsabilitat en la qual pot incórrer l'equip de l'empresa encarregada.
Respon l'Alcalde:
S'ha hagut de cridar l'atenció, referent a l'assumpte plantejat, a l'empresa encarregada,
especialment durant el mes d'agost passat, a l'efecte de que es complisca amb
l'obligació i periodicitat de recollida obligada.

PREGUNTA:
Referent a si s'estudia la disminució de la despesa energètica municipal, prenent en
consideració únicament a les empreses que també contaminen. 
Respon l'Alcalde:
En aquesta matèria es considera a les empreses que inverteixen i gestionen en
renovables.

PREGUNTA:
 Existeix planificació en la plantació d'oliveres que s'està efectuant en el parc ?  I en
el procés de neteja dels solars privats del PAI?
Respon l'Alcalde:
En les zones privades la neteja es fa pels propietaris.



Pel que fa al jardí o parc, es tracta que la gent del poble, o en el cas de l'olivera ha
sigut un veí de Senyera, aporta plantes perquè s'instal·len en aquest recinte. Aquest
assumpte es va consultar amb el jardiner que treballa en l'Ajuntament, i va contestar
que sí li semblava oportú. A més de l'olivera, es compta amb dues plantes més que
han donat dos particulars de la nostra població.

Intervenció de la Sra. Regidora Sanchis Varoch: Referent a aquest assumpte de
l'arbrat, entén que el que seria oportú és plantar arbres d'ombra adequats a l'espai del
parc, ja que l'olivera, per causa del fruit de l'oliva, poden ser un problema si els
xiquets que acudeixen al jardí se  l'introdueixen en la boca amb l'os. Entén que és
necessària la planificació en aquesta matèria, i que en coordinació amb el personal de
jardineria, es considere plantar altres espècies convenients al citat recinte públic. 

Respon l'Alcalde: Que li han aconsellat que preserve l'olivera plantada, ja que pel seu
valor, és susceptible de ser robat.

Intervé el Sr. Regidor Perucho i Pla : Insisteix que del que es tracta és de planificar
amb criteri aquesta acció de plantació d'arbres en zones públiques.

Intervé la Sra. Regidora Igual Chicón: L'arbre que millor aguanta és el d'espècie
mediterrània, com per exemple la carrasca. Pel que fa al jardí públic, existeix sistema
de reg, per la qual cosa el que es planta no es gela. A més , amb un bon sòl , es
fomenta que arrele l'arbre plantat.

Intervé el Sr. Regidor Perucho i Pla : Insisteix que l'acció realitzada no és la millor
opció.

Intervé la Sra. Regidora Igual Chicón: Apunta que seria convenient comptar amb dos
ficus benjamins

Intervé la Sra. Regidora Such Sanchis: Fa constar que no sabia que s'estava procedint
al plantat d'arbres i plantes en el jardí del parc amb el sistema exposat.

Intervé la Sra. Regidora Igual Chicón: Al respecte  de les oliveres, no s'havia pensat
que pot ser perillós per als xiquets.

PREC:
Pel que fa al discurs del Sr. Alcalde el dia de la presentació de les passades festes
d'agost, prega es prenga en consideració que es fera referència al conveni de
col·laboració dels policies de Alcàntera i Càrcer, es manifestara agraïment amb



referència exclusiva a l'equip de govern i a les respectives alcaldies.

Respon l'Alcalde: En el sentit  que en referir-se a equip de govern ho fa amb
referència a tots els membres corporatius, perquè entén que ho són tots.

S'estudia aquest assumpte i s'apunta que el correcte és en aquest cas usar l'expressió
de corporació municipal. 

PREC: 
Igualment amb referència al discurs citat en la intervenció immediata anterior, prega
es considere el malestar d'haver d'assabentar-se en el discurs de l'Alcalde de la
presentació de les festes que es pretén gestionar declarar  “Les Penyetes”, com a espai
natural, sense que s'haja plantejat aquest assumpte en seu municipal. 

Contesta l'Alcalde: Que de cap manera es fa per la seua banda aqueixa manifestació
en la presentació de les festes amb la mínima mala intenció, sinó que expressa
públicament el desig que li agradaria que aquesta declaració d'espai natural protegit
es convertira en una realitat. 

Intervé el Sr. Regidor Perucho i Pla: Considera que aqueixes propostes s'han de fer
ací i dir ací, en el Ple.

Contesta l'Alcalde: Que si es pot, es fa. S'intenta, encara que tot costa. 

Per part de la Sra. Regidora Sanchis Varoch.

PREC:
Que s'eleva en raó a la matèria de subministraments i la relació de les empreses
energètiques amb l'administració pública, de manera que es prenga l'opció de
sol·licitar a Iberdrola el certificat d'origen de les energies renovables. 

Intervenció de l'Alcalde: És necessari que s'acredite l'origen de l'energia verda. S'ha
fet saber per la delegació de la Diputació en aquesta matèria, que s'encarregaran de
fer el treball necessari.



PREGUNTA:

Sobre l'ús de l'edifici de l'escola infantil i sobre el pagament de lloguer del mateix.

Intervenció Delegat d'Educació, regidor Suñer Penalva:  La qualificació del centre
citat és de ludoteca, que depèn de la gestió d'oci, no de l'administració educativa. No
és de caràcter municipal.

Respecte del cobrament de lloguer i de l'homologació de l'activitat del mateix,
s'informa al ple per la secretària municipal que no s'està cobrant per l'ús d'aquest
edifici, que la gestió del mateix no és fruit d'un concurs i que l'edifici no està en
situació legal pel que fa a la seua homologació, ja que no compta a aquesta data amb
llicència d'activitat. 

S'explica pel Sr. Alcalde que a l'efecte de poder homologar el centre amb la deguda
autorització d'activitat s'ha gestionat per part de l'oficina tècnica i executat per
industrial instal·lador electricista del municipi, l'adequació de la instal·lació elèctrica
de l'edifici. 

Atès l'assumpte, el plenari entén que després de l'adaptació de les instal·lacions, el
procediment ha de portar a la regularització de l'edifici municipal d'acord a la
legalitat.

Per part de la Sra. Regidora Such Sanchis.

PREC:
Es considere l'estat de l'alarma de l'edifici de la Casa de la Cultura, ja que s'ha
observat que de forma continuada ha estat sonant sense causa aparent.
Respon l'Alcalde: Ho posarà en coneixement de l'empresa que ofereix el servei.

PREC:
Es prenguen mesurades referent a la brutícia en els solars que no es netegen, i
especialment en el qual es troba en la zona de l'Avinguda de la Moixeranga, en la



qual a més la situació s'agreuja per la instal·lació en el mateix de contenidors de
brossa
Resp on l'Alcalde: De forma periòdica es fa campanya perquè els solars es netegen i
baix responsabilitat dels propietaris.

PREC:
Que per a evitar situacions com la del dia dels fanalets en les passades festes majors,
si el transcurs d’una activitat coincideix en horari i lloc amb la recollida de brosses, hi
haja coordinació amb el servei, per a evitar que el camió del fem es trobe amb els
carrers tallats o ocupats pels participants en una activitat com la festiva que ha
explicat.

Finalment el plenari considera la petició signada referent a les partides de pilota que
se celebren en el Carrer de Sant Vicent. El Sr. Delegat Municipal d'Esports, Regidor
Andújar Briz, manifesta al plenari que a fi d'aconseguir una solució d'aqueix
assumpte, espera reunir a les parts – veïns del carrer i els jugadors de pilota  - ,
procedir a l'estudi de l'assumpte i participar en l'assoliment d'un bon resultat.
Comunica igualment, que referent a aquesta qüestió , existeix la queixa d'un veí del
citat carrer. 

No tractant-se més assumptes, el Sr. Alcalde-President, declara
finalitzada la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament d'Alcàntera
de Xúquer, el dia 7 de setembre de 2017, sent les 23:15 hores. En
la meua qualitat de secretària municipal, done fe.


