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ACTA  DE  LA  SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  DE  LA  SESSIÓ  DE  PLE  CELEBRADA  PER
L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER EL DIA 29 DE MARÇ DE 2017 

ASISTENTES

SR. ALCALDE-PRESIDENT,
JULIO AURELIO GARCÍA MARTÍNEZ, PSPV

SRES REGIDORES I SRS REGIDORS
LORENA IGUAL GURREA, PSPV
LUIS SUÑER PENALVA, PSPV
JOSÉ ANDÚJAR BRIZ, PSPV
INMACULADA SUCH SANCHIS, PP

SRA. SECRETARIA INTERVENTORA
Mª TERESA SOLER I TARAZONA

NO ASSISTÈNCIA, con excusa.
JOSÉ Mª MENA CUEVES, PP
ARIADNA SANCHIS VAROCH, COMPROMÍS
MANEL PERUCHO I PLA, COMPROMÍS.

Convocada sessió plenària per l'Alcaldia, procedida la seua
notificació amb inclusió de l'ordre del dia i  prèvia  sessió
extraordinària de comissió extraordinària informativa, el Sr.
President  procedeix  a  declarar  iniciada  la  sessió
extraordinària de Ple de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer,
sent les 21:07 hores de la data 29 de març de 2017. Assisteix
la  secretària  interventora  municipal.  Es  tracta  el  següent
ordre del dia:

PRIMER.-  Aprovació,  si  cal,  de  dictàmen  de  comissió  municipal  de  comptes  de  les
subvencions a les entitats sense ànim de lucre amb seu a Alcàntera de Xúquer per activitats
realitzades a l'exercici del 2016. 

Atès l'expedient de subvencions municipals de foment de les activitats realitzades durant l'exercici
de 2016 per les  associacions sense ànim de lucre,  amb residència en aquesta localitat,  estudiat
l'assumpte per part de la comissió informativa celebrada amb anterioritat a aquesta sessió, i elevat
dictamen al plenari, després d'obertura del torn de votació per part del Sr. Alcalde, s'obtenen vots
favorables de tots els membres de la corporació assistents a aquesta sessió. Com a conseqüència, es
pren el següent  ACORD: 

PRIMER.-  APROVACIÓ DE LA DESPESA,  DELS BENEFICIARIS  I  DE L‘OBJECTE DE
CASDACUNA DE LES AJUDES.
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S'acorda la concessió de subvencions, a favor de les entitats sense ànim de lucre amb seu
social en el municipi d'Alcàntera de Xúquer, que figuren a continuació. 

      BENEFICIARI DE LA SUBVENCIÓ                             CIF                         EUROS            OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ

AMPA CEIP CERVANTES G46341814 900,00 EDUCACIÓ
COMITÉ D'AGERMANAMENT G97066864 2700,00 INTERCANVI

CULTURAL
CLUB CAZA "EL XÚQUER" G96335120 100,00 ESPORTS
CLUB ESPORTIU "LA POLSEGUERA" G98199250 2500,00 ESPORTS
CORAL POLIFÒNICA "ARPA D'OR" G96236476 1800,00 CULTURA
CLUB FRONTENIS ALCÀNTERA X. G96908496 2000,00 ESPORTS
CLUB PILOTA VALENCIANA "EL MORO G97857833 75,00 ESPORTS
SOCIETAT ARTÍSTIC MUSICAL G46356531 12000,00 CULTURA
CLUB PALOMOS DEPORTIVOS "LA UNIÓN" G46841318 350,00 ESPORTS
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES G97601918 1000,00 BENESTAR SOCIAL
CLUB  DE  PILOTA  VALENCIANA
ALCÀNTERA-CÀRCER

G98874175 1000,00 ESPORTS

TOTAL SUBVENCIONS CONCEDIDES 24425,00

La despesa s'aprova amb càrrec al pressupost de l'entitat vigent a la data de finalització
de presentació de justificacions per les entitats, sent que correponde el de producció de
béns públics de caràcter preferent – transferències corrents (funció 3 – capítol econòmic
4), amb generació de programa econòmic.

SEGON.-  PUBLICACIÓ  OFICIAL  DE  L'ACORD  I  REMISSIÓ  A  LA  INTERVENCIÓ
GENERAL DE L'ESTAT.

Per raó d'aquest acord municipal i amb el previst en la Llei 15/2014, de 16 de setembre,
de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa. (BOE
Núm. 226 17 de setembre de 2014) s'eleva a coneixement públic general , per obligació
que competeix tant a aquesta administració que les concedeix com als beneficiaris que
les reben. D'acord al reglament es comunicarà la present aprovació a la base de dades
nacional de subvencions.

TERCER.- NOTIFICACIÓ ALS BENEFICIARIS DE LES SUBVENCIONS. 

Les associacions sense ànim de lucre amb residència en Alcántera de Xúquer, que han
sigut beneficiàries de les subvencions fixades en el punt primer, seran notificades de
forma individual de la presa d'aquest acord, als efectes reglamentàriament previstos.
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QUART.- DECLARACIÓ FISCAL.

Aquestes subvencions seran declarades fiscalment per aquesta administració local, en el
resum anual corresponent a l'exercici del pagament de les mateixes, a través del model
720 de l'Agència Estatal Tributària, amb independència de la quantia aprovada.

Aquest acord es pren en salvaguarda del interessos públics municipals. 

SEGON.-  Aprovació,  si  cal,  de  dictàmen  de  comissió  municipal  de  comptes  de  la
bonificació en imposts de vehicles de tracció mecànica, als vehicles històrics i amb antiguitat
superior a vint-i-cinc anys. 

Estudiat l'assumpte per part de la comissió informativa celebrada amb anterioritat a aquesta
sessió, i elevat dictamen al plenari, després d'obertura del torn de votació per part del Sr. Alcalde,
s'obtenen vots favorables de tots els membres de la corporació assistents a aquesta sessió: 06 vots a
favor ( 5 PSPV , 1 PP) dels 09 regidors que legalment la componen, que representen la MAJORIA
ABSOLUTA del  nombre legal  de membres  de la  Corporació.  Com a conseqüència,  és  pren el
següent ACORD: 

Primer. -  Nova redacció de l'article 4 de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost Municipal de
Vehicles de Tracció Mecànica:
Bonificació  als  vehicles  històrics  o  amb  acreditada  antiguedad:  Els  vehicles  declarats  com  a
històrics o aquells que tinguen una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys, explicats a partir de la data
de  la  seua  fabricació  o,  si  aquesta  no  es  coneguera,  prenent  com  tal  la  de  la  seua  primera
matriculació o, en defecte d'açò, la data en el qual el corresponent tipus o variant es va deixar de
fabricar. 

Segon.- Procedir  a  la  publicació  oficial  de  la  modificació  de  l'ordenança  fiscal  reguladora  de
l'Impost  Municipal  de Vehicles  de Tracció  Mecànica  del  municipi  d'Alcàntera de Xúquer,  amb
efectes els efectes fixats en la legislació consolidada Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  Article 17. Elaboració,
publicació i publicitat de les ordenances fiscals.

Aquest acord es pren en salvaguarda dels interessos públics municipals.

TERCER.- Aprovació, si cal, de dictàmen de comissió municipal de comptes de quota
per ocupació de via pública de taules i cadires per part dels establiments de restauració. 

Estudiat l'assumpte per part de la comissió informativa celebrada amb anterioritat a aquesta sessió, i
elevat dictamen al plenari, després d'obertura del torn de votació per part del Sr. Alcalde, s'obtenen
vots favorables de tots els membres de la corporació assistents a aquesta sessió, 06  vots a favor ( 5
PSPV , 1 PP) dels 09 regidors que legalment la componen, que representen la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació. Com a conseqüència, és pren el següent  ACORD:

Primer. - Nova redacció de l'article 6 de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de la
via pública amb taules i cadires:

Article 6.- La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes següents: 
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1. Per ocupació amb una taula i quatre cadires, equivalent a 1,5 m2 aproximadament: 0,25 euros al
dia.
2.- Per ocupació amb tendals, sombreras i la resta d'instal·lacions, sempre que estiguen subjectes al
sòl: 0,25 euros per metre quadrat d'ocupació i dia.

Segon.- Procedir  a  la  publicació  oficial  de  la  modificació  de  l'ordenança  fiscal  reguladora  de
l'Impost  Municipal  de Vehicles  de Tracció Mecànica del  municipi  d'Alcàntera  de  Xúquer,  amb
efectes els efectes fixats en la legislació consolidada Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  Article 17. Elaboració,
publicació i publicitat de les ordenances fiscals.

Aquest acord es pren en salvaguarda dels interessos públics municipals.

      QUART.- Aprovació, si cal, de dictàmen de comissió municipal de comptes de la ordenança
reguladora  de  contribució  especial  per  execució  en  Alcàntera  de  Xúquer  de  les  OBRES
D'URBANITZACIÓ  EN  ZONA  POSTERIOR  D'HABITATGES  AMB  ENTRADA
PRINCIPAL EN C/ MESTRE SERRANO I C/ DIPUTACIÓ. 

   A l'efecte de l'aprovació provisional per l'Ajuntament Ple. 

_
Examinat  l'expedient  tramitat  per  a  la  imposició  i  ordenació  de  Contribucions  Especials  per

OBRES  D'URBANITZACIÓ  EN  ZONA  POSTERIOR  D'HABITATGES  AMB  ENTRADA
PRINCIPAL EN C/ MESTRE SERRANO I C/ DIPUTACIÓ. 

Considerant que l'art. 28 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per  Reial  decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  permet  exigir  Contribucions  Especials  per
l'obtenció  pel  subjecte  passiu  d'un  benefici  o  d'un  augment  de  valor  dels  seus  béns  com  a
conseqüència de la realització per l'Ajuntament d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de
serveis públics, de caràcter local.

Resultant que s'han incorporat a l'expedient tots els documents exigits pel RDLeg 2/2004, de 5
de  març,  pel  qual  s'aprova  el  text  refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals  i,
especialment,  els  mòduls  de repartiment  de les Contribucions  Especials  i  la relació  d'immobles
beneficiats per les OBRES D'URBANITZACIÓ EN ZONA POSTERIOR D'HABITATGES AMB
ENTRADA PRINCIPAL EN C/ MESTRE SERRANO I C/ DIPUTACIÓ. 

Considerant que el contingut de l'Ordenança Fiscal s'ajusta a l'exigit per l'article 16 de el RDLeg
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

De conformitat amb els informes dels Serveis Tècnics Municipals i de la Intervenció Municipal
de Fons, i amb el dictamen de la Comissió Informativa de Comptes celebrada amb anterioritat a
aquesta sessió, l'Ajuntament Ple, per 6 (5 PSPV – 1 PP) vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions , i
en  conseqüència  per  majoria  absoluta  dels  membres  que  legalment  formen  la  corporació  i
unanimitat  dels  presents,  de  conformitat  amb  l'article  47.2  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local,
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ACORDA

 

PRIMER.- L'establiment de Contribucions Especials per OBRES D'URBANITZACIÓ EN ZONA
POSTERIOR D'HABITATGES AMB ENTRADA PRINCIPAL EN C/ MESTRE SERRANO I C/
DIPUTACIÓ. 

SEGON.-  Aprovar  provisionalment  el  text  de  l'Ordenança  Fiscal  reguladora  de  Contribucions
Especials

TERCER.- Sotmetre  l'acord  que  s'adopte  a  informació  pública  per  termini  de  30  dies  hàbils,
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauló d'Edictes de l'Ajuntament
perquè els interessats puguen formular reclamacions.

             CINQUÉ.-  Nomenament,  si  cal,   de Jutge  de Pau Substitut  d'Alcàntera de  Xúquer
( 2017- 2021). 

Considerat l'escrit del Tribunal Superior de Justícia de València de data 19 de novembre de
2015, pel qual comunica que al gener de 2016, finalitza en el seu mandat l'actual  Jutgessa de Paz
Substituta,  Sra. Cristina Esquerre Bañón, requerint a aquest Ajuntament perquè trie persona idònia
per a l'esmentat càrrec i que estiguen disposades a acceptar-los. 

            Atès que l'elecció correspon al  Ple de l'Ajuntament,  atès l'informe  de la Secretària
Interventora de la Corporació. 

            Vista  la  convocatòria  efectuada  per  l'Alcaldia  publicada  en  el  Tauló  d'Edictes  de
l'Ajuntament, Tauler d'anuncis del Jutjat de Paz, i Butlletí Oficial de la Província de València de data
14 de desembre de 2016, número 199, i que s'han presentat les següents sol·licituds:

-  Sra. CARMEN MONTSERRAT MORCILLO JAÉN,  amb  D.N.I. Nº  20438631-A. 

            Atès que sent totes la persona que ho sol·liciten respectables i dignes de la màxima
consideració, és cert que Sra. Carmen Montserrat Morcillo Jaén es consideren més idònies. 

 Assabentada la Corporació i després de breu debat  per ASSENTIMENT UNÀNIME: 06
vots  a  favor  dels  09  regidors  que  legalment  la  componen,  que  representen  la  MAJORIA
ABSOLUTA del nombre legal de membres de la Corporació, s'ACORDA: 
 

Designar com a Jutge de Pau substituta d'aquest Municipi a Sra. Carmen Montserrat Morcillo Jaén,
amb D.N.I. Nº 20438631A, en considerar que és persona idònia que reuneix les condicions dels
articles 102 i 302  de la Llei Orgànica del Poder Judicial i no està culpable en cap de les causes
d'incapacitat,  incompatibilitat  o prohibició previstes en els  articles 389 a 397 de la pròpia Llei,
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proposant el seu nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, amb seu a València, per conducte del Jutge de 1ª Instància i Instrucció d'Alzira conforme
al previst en l'article 7 del Reglament dels Jutges de Pau aprovat per Acord del Consell General del
Poder Judicial de 7 de juny d'1.995 (BOE de 13 de juliol).
  

No  havent-hi  més  assumptes  que  tractar,  el  Sr.  Alcalde-President
declara  finalitzada  la  sessió  extraordinària  del  ple  municipal  de
l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer, a les 21:55 hores del dia 29 de
març  de  2017.  Del  que  done  fe,  en  la  meua  qualitat  de  secretària
interventora.


