
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE L'AJUNTAMENT
D'ALCÀNTERA DE XÚQUER CELEBRADA EL 02 DE NOVEMBRE DE 2017.

ASSISTENTS

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

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

SRA. SECRETÀRIA
Mª Teresa Soler i Tarazona, HHNN

NO ASSISTENT
Sra. Déborah Peris Bataller, PSPV (per raons laborals)
Sr. Regidor, D. José María Mena Cueves, PP

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. Assisteixen 7 dels 9 membres que formen aquesta
corporació, amb quòrum suficient per a la vàlida celebració. Es declara oberta la
reunió ordinària del plenari pel Sr. Alcalde, a les 21:05 h. del dia 02 de novembre de
2017, procedint-se a tractar els punts de l'ordre del dia.

PRIMERA PART

ASSUMPTES DE CARÀCTER RESOLUTIU

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

Els membres del plenari  han rebut l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 
Efectuada la rectificació d'errors merament materials, es procedeix a la presentació 



d'esmenes amb el detall següent:
-Presentada pel Sr. Regidor Suñer Penalva: en el sentit d'incloure que en precs i 
preguntes on diu "la qualificació del centre citat és de ludoteca" deu dir "la 
qualificació del centre citat sembla ser de ludoteca".

Considerat l'anterior i després d'obertura del torn de votació per part de la
presidència, els membres de la corporació municipal assistents en aquesta sessió i que
van participar en la de l'esborrany de la qual tractem en aquest punt, procedeixen a
ACORDAR PER UNANIMITAT l'aprovació definitiva de la mateixa,
autoritzant en aquest acte la transcripció al llibre d'actes de les
sessions municipals tant en format paper com a electrònic, a més de 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 Sr. Alcalde exposa els assumptes de presidència a la Corporació Municipal, amb el
detall següent:
1) Al setembre es va celebrar la tercera edició del trail d'Alcàntera de Xúquer,sense
incidents.
2) Reunió amb el tècnic de carreteres per a mirar si es pot solucionar el monticle que
hi ha en la carretera i també comentar les sabatilles que hi ha en els cables de la
mateixa; la Diputació respon que en un mes eixirà la licitació de l'empresa
encarregada de la conservació de la carretera i que es tindria en compte al més
prompte possible. Pel que fa a les sabatilles ells no tenen res a veure amb el cablejat:
cada cable és d'una companyia, siga de llum o de telefonia.
3) Els tècnics de la casa estan preparant la documentació a Divalterra per a gestionar
el Pacte d'Alcaldes. 
4) Ja s'ha passat la inspecció de l'OCA en l'escola infantil, amb l'informe favorable. 
5) Per part de la Macomunitat de la Ribera dins del projecte Rusdela de la Unió
Europea, hi ha un viatge a la Garrotxa per a elaborar plans de desenvolupament rural.
No puc assistir per qüestions d'agenda.
6) El servei de medi ambient va convocar una jornada de mobilitat elèctrica en
l'àmbit municipal. Va estar molt bé, ja que era el canvi de vehicles d'explosió a
vehicles híbrids  o totalment auto alimentats.
7) Ja tenim aprovat el projecte de canvi de les finestres d'alumini de les "escoletes
velles" que és el romanent del Ppos 2016. Tenim una objecció però aquesta setmana
ho solucionarem. 
8) Primera jornada de recerca universitària sobre el canvi climàtic.



9) Mecanismes de cofinançament per a posar en valor turístic els recursos municipals.
Subvencions per al pla turístic o vies turístiques.
10) Reunió amb el director de l'Agència de Seguretat i Emergències, amb la finalitat
de sol·licitar algun tipus d'ajuda per a portar a terme l'associació de Policia Local.
L'ajuda que hem sol·licitat ha sigut para material policial: una pistola taser per a
interins i si pot ser per a l'any que ve un cotxe híbrid.

TERCER.-INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL PRESENTATS 
AlS ÒRGANS DE FISCALITZACIÓ ECONÒMICA DE LES ENTITATS 
LOCALS.(TRIMESTRE 3/2017).

Per part de la interventora municipal s'informa a la Corporació municipal que s'ha
presentat dins del termini i en la forma escaient la següent informació amb el detall
que s'expressa:
1)Informe de període mitjà de pagament, xifrat en -9,08 dies, és a dir, els pagaments 
es realitzen de 20 a 21 dies. 
2)Informe CIRE, pel qual es posen al dia les dades corresponents als préstecs
concertats per l'ajuntament i del que resulta que aquest ajuntament ha satisfet  totes
les seues obligacions, estant sense quotes pendents i sense cap nou deute financer.
3)Informe sobre execució del pressupost al tercer trimestre del 2017. Validat.
4)Informe de seguiment reglamentari del Pla d'Ajust Municipal del tercer trimestre 
del 2017. Validat.
5)Validació el 25 d'octubre de 2017 del Compte General gestionat en el Portal de
Rendició del Tribunal de Comptes, així com  en la citada oficina de coordinació del
Ministeri d'Hisenda.

QUART.- ACORD D'ADHESIÓ AL CONVENI PER A LA GESTIÓ
E L E C T R Ò N I C A I N T E G R A D A D E L ' A D M I N I S T R A C I Ó D E
L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER (DIPUTACIÓ DE
VALÈNCIA-PROGRAMA CONNECTA).

Atès pel ple que la Diputació de València ha aprovat el model del conveni per a
l'adhesió a la plataforma d'administració electrònica per a entitats locals, i considerat
que en el BOP de València Nº 128 de 05 de juliol de 2017 s'ha publicat aquest model
oficial.
Atès que aquest ajuntament amb població inferior a 20.000 habitants, i d'acord amb
les previsions contingudes en l'article 36.1.g de la Llei 7/1985, de 02 d'abril
reguladora de les bases de Règim Local, que en la seua nova redacció donada per la
Llei 27/2013, encarrega a la Diputació de València de prestar el servei de



l'administració electrònica a municipis com el de Alcàntera de Xúquer.
Estudiat l'assumpte i entesa la necessitat d'implantar el servei públic del que s'ha
tractat en aquest punt, obert el torn de votació per la presidència, s'obté el següent
resultat:
VOTS A FAVOR: 4 PSPV, 1 PP, 2 COMPROMÍS.
VOTS EN CONTRA: 0.
ABSTENCIONS: 0.

Per tant, a resultes de la votació el ple municipal 

ACORDA 

PRIMER.  Aprovar l'adhesió al conveni provincial amb signatura del mateix per a
formar part de la plataforma d'administració electrònica per a Entitats Locals de la
Diputació de València, assumint tots els punts que en el model publicat en el BOP
128/2017 consten a general coneixement.
SEGON.  Facultar a l'Alcalde d'aquest ajuntament per a la signatura del conveni
singular després de l'aprovació provincial, així com per a signar els actes requerits
perquè aquest acord siga efectiu.
TERCER.  Remetre aquest acord a la Diputació de València, així com procedir a la
publicació i comunicació a les administracions Central i Autonòmica en la forma
establida a l'ordenament jurídic vigent.

CINQUÈ.- INFORME DE LA DELEGACIÓ MUNICIPAL D'EDUCACIÓ PER
FACTURACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT DEL CURS 2017-2018 (CEIP
CERVANTES).

El Sr. Alcalde-President dóna la paraula al Delegat d'Educació, Sr. Regidor Suñer
Penalva, valorant molt positivament la gestió realitzada referent al programa d'ajuda
municipal per a llibres de text del centre CEIP CERVANTES.

El Sr. Regidor Delegat d'Educació, exposa que ha presentat la informació que ha
continuació es reprodueix a un sol efecte en annex. Ha resultat una facturació de
despesa a càrrec de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer, xifrada en 5.313,64 euros,
per suministre de San Antonio Papelería , amb domicili fiscal Pl. Constitución 7 de
46740 Carcaixent. 
Aquesta despesa passa a fiscalització d'intervenció, sent de càrrec del programa de 
despesa vinculada a la partida pressupostària 326002219900, per l'import de 5.313,64



(Base: 5.109,27 , IVA 4% : 204,37). 

Estudiat l'assumpte, i considerada que la finalitat d'aquesta activitat és la completa
gratuïtat dels llibres del curs escolar  quede garantida per a tots els alumnes del CEIP
Cervantes d'aquest municipi.

El plenari per assentiment dels membres presents en el moment d'ordenar la votació 
el Sr. Alcalde (7 dels 9 que legalment la formen),  

ACORDA
PRIMER.-  L'aprovació de l'informe presentat per la Delegació Municipal d'Educació
en matèria de despesa municipal pel concepte de llibres de text per als alumnes del
centre de la població d'Alcàntera de Xúquer, CEIP Cervantes.

SEGON.- L'aprovació de la despesa municipal amb càrrec a la partida del
pressupost municipal 326002219900, per l'import de 5.313,64 (Base: 5.109,27 , IVA
4% : 204,37), a satisfer per factura de  San Antonio Papelería , amb domicili fiscal Pl.
Constitución 7 de 46740 Carcaixent. 
Aquesta aportació és totalment municipal, de fons propis,  sense participació en la
mateixa d'altres administracions ni entitats. 

TERCER.- L'aprovació del lliurament del material bibliogràfic adquirit per aquest
acte per l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer, amb dipòsit  del mateix en la seu de
direcció del centre CEIP CERVANTES, a fi que amb superior criteri de gestió
acadèmica, siga utilitzat en el curs 2017-2018 per l'alumnat.

SISÈ.- APROVACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES A
REALITZAR PER CAUSA DE ROMANENTS DEL PPOS 2016 (EDIFICI
"ESCOLETES").

Considerat que els serveis tècnics provincials han procedit a comunicar a aquest
Ajuntament que el projecte de les obres que amb motiu dels romanents del pla
provincial de les obres i els serveis de 2016, ha de rectificar la seua denominació en
atenció a les actuacions que es pretenen.

Atès que aquest requeriment ha sigut remès a aquesta administració local des de la
seu provincial i donat trasllat del mateix a l'autor del projecte, Sr. Agustín Femenía
Martínez, Arquitecte Tècnic, amb despatx professional en aquesta localitat.



En el ben entès que aquesta actuació és en benefici de la gestió pública i ha
d'incorporar-se al procediment del citat programa d'obres públiques.

Obert el torn de votació per part del Sr. Alcalde, amb la finalitat que les obres a
realitzar per romanents del PPOS  2016, passen a denominar-se: "Obra de fusteria
exterior i adequació de façana en l'edifici Escoletes", i que el resultat de la votació és
el següent:
VOTS A FAVOR : 4 PSPV, 1 PP, 2 COMPROMÍS.
VOTS EN CONTRA: 0.
ABSTENCIONS : 0.
Com a conseqüència el ple municipal ACORDA:

PRIMER.- Les obres a realitzar en el programa de romanents del Pla d'Obres i 
Serveis de 2016 de la Diputació de València es denominen "Obra de fusteria exterior
i adequació de façana en l'edifici Escoletes".

SEGON.- La documentació tècnica s'adequarà a la denominació aprovada i serà 
gestionada per la Diputació de València d'acord a la mateixa.

TERCER.- S'incorpora al  procediment de romanent d'obra del PPOS 2016, aquest
acord municipal, tant en el propi Ajuntament com en la Diputació de València, al seu
requeriment i a resultes d'aquesta aprovació local.

QUART.- Aquest acord no altera ni el finançament provincial de les obres a executar
pel seu total import, ni la despesa de la mateixes que es xifren en 19.811,14 euros.

SETÈ.- ACCEPTACIÓ DELS PROGRAMES D'OCUPACIÓ APROVATS PEL 
SERVEF (EMCORP 2017 I EMCORD 2017).

Considerat pel plenari que aquest Ajuntament ha presentat  davant el SERVEF, la 
sol·licitud per a gestionar programes d'ocupació prèviament convocats en aquest 
exercici de 2017. 
Atès que aquesta administració local ha sigut comunicada dels programes d'ocupació 
aprovats a executar a promoció municipal , amb el següent detall:
- EMCORP 2017, per import total de 17.000,00 euros, per a contractació durant 7 
mesos de personal tècnic amb adscripció a l'Administració General.



- EMCORD 2017, per import total de 17.000,00 euros, per a contractació durant 7
mesos de personal de neteja manteniment ordinari, amb adscripció al servei de  vies
públiques.

Considerada la Instrucció 3/2017 del Director General del Servef relativa al
procediment de selecció de personal participants en el programa d'iniciativa social en
col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana (Convocatòries
Emcord i Emcorp 2017).

Estudiat l'assumpte pel ple municipal, i obert torn de votació per part del Sr. Alcalde
amb el resultat que segueix:

VOTS A favor: 4 PSPV, 1 PP, 2 COMPROMÍS.
VOTS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONS: 0

Com a conseqüència, el plenari ACORDA:

PRIMER.  Acceptar les ajudes aprovades a favor de l'Ajuntament d'Alcàntera de
Xúquer pels següents programes d'ocupació convocades i gestionades pel
SERVEF:

- EMCORP 2017, per import total de 17.000,00 euros, per a contractació durant 7
mesos  i 5 dies de personal tècnic amb adscripció a l'Administració General (1 lloc)
- EMCORD 2017, per import total de 17.000,00 euros, per a contractació durant 6
mesos i 28 dies de personal de neteja municipal  amb adscripció al servei de vies
públiques (1 lloc)

SEGON.- Procedir a la selecció dels treballadors que van a executar sengles
programes de conformitat amb Instrucció 3/2017 del Director General del *Servef
relativa al procediment de selecció de personal participants en el programa
d'iniciativa social en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat
Valenciana (Convocatòries Emcord i Emcorp 2017).

TERCER.- Els actes de gestió administrativa municipals d'aquests programes
d'ocupació  seran gestionats per la funcionària interina d'ADL, devent la mateixa
empleada pública elevar a fiscalització i certificació a la secretaria intervenció , i els
actes d'aprovació i representació legal d'aquest Ajuntament a l'Alcalde.



SEGONA PART  - CONTROL D'ÒRGANS DE GOVERN

PRIMER.- ADONAR DELS DECRETS DICTATS PER L'ALCALDIA

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 ordinària anterior, a més de 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.



SEGON.- AMB L'APROVACIÓ PRÈVIA DECLARANT LA SEUA
URGÈNCIA, ACORDS PER MOCIONS PRESENTADES PELS REGIDORS
AMB EL CONFORME DELS PORTAVEUS.

En aquesta sessió no es tracten mocions corresponents a aquest punt, per no haver-se 
presentat.

TERCER.- AMB L'APROVACIÓ PRÈVIA DECLARANT LA URGÈNCIA,
TRACTAMENT D'ASSUMPTES QUE NO FORMEN PART DE L'ORDRE
DEL DIA DE LA SESSIÓ.

El plenari aprova per assentiment que es tracten per urgència els següents 
assumptes :
-models d'ordenances municipals en matèria de sorolls.
-representació municipal en el consell escolar municipal /  acreditació de
representacón municipal en les eleccions del dia 23 de novembre a celebrar per part
del CEIP Cervantes.
En conseqüència per unanimitat del ple municipal, després d'obertura de votació per
la presidència ( vots favorables dels 7 membres presents , sense vots en contra ni
abstencions).

ACORDS PER URGÈNCIA 

PRIMER.- El plenari aprova com a documentació d'estudi els models que consten 
enviats pel Sr. Regidor Perucho i Pla corresponents a les vigents a Alzira i a Ondara.
Es fa expressió particular del regidor que presenta la documentació, en el sentit de 
considerar que caldria limitar-se a la d'Ondara, amb les esmenes o substitucions 
necessàries corresponents a la matèria de festivitats de la població i a eliminar el 
procediment especial de pirotécnia.
Es trasllarà per l'Alcaldia aquest assumpte als serveis tècnics a l'efecte de proposta
per a estudi en la següent sessió.

SEGON.- Queda ratificat el delegat d'educació d'aquest ajuntament, Sr. Regidor
Luis Suñer Penalva com a representant municipal en el Consell Escolar del CEIP
Cervantes d'Alcàntera de Xúquer, i en conseqüência s'acredita documentalment al
Sr. Regidor d'educació d'aquest consistori al procés electoral educatiu previst per
al pròxim dia 23 de novembre, a celebrar en el citat centre d'educació de la localitat.



Aquests acords urgents es prenen en salvaguarda dels interessos públics municipals.

QUART.- PRECS I PREGUNTES

El Sr.Alcalde-President declara obert el torn de precs i preguntes, realitzant-se les 
següents intervencions.

-Per part del Sr. Regidor Perucho i Pla 
1. Prega al ple es done per assabentat que reb les notificacions realitzades per
l'alcalde, donant avís de les gestions que realitza.
2.  Prega al ple es done per assabentat de la comunicació realitzada per aquest alcalde
del fet que, juntament amb  altres batlles de l'entorn de la nostra localitat,  per causa
de portar endavant un programa  d'un centre de dia intermunicipal.
Pel ple s'estudia l'assumpte, i en concret la Sra. Regidora Igual Chicón manifesta que 
s'ha sol·licitat anar a un centre de dia,  així com la necessitat de considerar la ràtio 
d'usuaris en el moment d'estudiar la gestió aquest servei públic.
El plenari entén que és important donar solució a aquest assumpte per la necessitat
social i per la conveniència de la seua implantació en una zona coneguda per als
usuaris beneficiaris del mateix.

-Per part de la Sra. Regidora Sanchis Varoch
1.  Prega al ple  considere la participació el proper 18 de novembre en l'acte convocat 
per a ser celebrat a València,  amb motiu de reivindicar el finançament just al País 
Valencià.

-Per part de la Sr.Regidora Igual Chicón
1. Prega al ple, considerant els calendaris laborals i l'escolar, en qualsevol cas es
passarà a dictámen i si escau a aprovació del pressupost de l'exercici 2018, sempre
posteriorment  a la data del 20 de desembre. 
2. Prega al ple que en atenció a les festivitats de Nadal, Cap d'Any i Reis, el pròxim 
ple ordinari es celebre l'11 de gener de 2018, dijous.
El plenari considera tots dos precs i es mostra favorable al canvi de calendari ordinari
de sessió.



-Per part del Sr. regidor Perucho i Pla

Es prega al ple prenguen consideració de la preocupació per la deriva autoritària del
govern espanyol en l'assumpte del procés català. No està d'acord amb les detencions i
empresonaments per idees i insisteix que està molt preocupat, entenent que aquests
actes no es duen a terme d'acord amb la pròpia llei.
Referent a aquest prec el Sr. Regidor Suñer Penalva desitja argumentar que és un 
plantejament en el qual no està d'acord, citant que des de Sòcrates es distingeix entre 
el logos i el demos. Primer el logos, primer les lleis i es reivindiquen totes igualment. 
Afirma que no s'empresona per les idees i que és fonamental el respecte a la llei. Afig
que el succeït el dia 6 i 7 de setembre passats no ha sigut del seu gust. Les dues parts 
tenen molta dificultat d'influència. No va a reclamar per assumptes que personalment 
no li concerneixen. No està d'acord amb eixir de la la llei. Coneix coses d'allí que ara 
es veuen que són mentides i ara vénen els desmentits. Oriol Junqueras, mai contesta 
al preguntat: és ambigu, eteri. A més entén que no cal anar-se, sinó donar la cara.
Per part del Sr. Regidor Perucho i Pla se cita a la influéncia del doble pensament
seguint les reflexions d'Orwel, i afirma que és necessari que canvie la llei després del
transcurs dels últims 40 anys.

El Sr.Alcalde-President declara finalitzada la sessió de
ple ordinari de 02 de novembre de 2017 celebrat per
l'Ajuntament d'Alcántera de Xúquer, sent les 21:40
hores. Com a Secretària de la Corporació Municipal,
done fe.


