ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPALCELEBRADA PER
L’ AJUNTAMENT D’ALCÀNTERA DE XÚQUER EL DÍA 12 DE FEBRER DEL
2009

ASSISTENTS
ALCALDESSA-PRESIDENTA
Sra. Teresa Nieves Perucho Blasco (PSPV-PSOE)
REGIDORES I REGIDORS
Sr. Vicente Igual Gurrea (PSPV-PSOE)
Sra. Eva Peris Lluch (PSPV-PSOE)
Sr. Ramón Peris Guijarro (PSPV-PSOE)
Sra. Àngela Estarelles Pascual (PSPV-PSOE)
Sra. Marta Expósito Andrés (PSPV-PSOE)
Sr. Gaspar Linares Lluch (PP)
- des del punt 2.
SECRETÀRIA
Sra. Mª Teresa Soler Tarazona

En el Saló de Sessions de l’Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer (València), a les
20:36 hores del dia 12 de febrer del
2009, es reuneix el Ple Municipal en
sessió ordinària, prèvia la seua
convocatòria amb notificación de l’ordre
del dia.
Tot presidint la Sra. Alcaldessa Na
Teresa Nieves Perucho Blasco i amb
l’assistència de la secretària municipal.

NO ASSISTENTS
Sra. Ana Pilar Bolinches Sanchis (PP)
Sr. José Luis Casanova Carbonell (PP)

La Sra. Alcaldessa-Presidenta ordena l’inici de la sessió i es tracta l’ORDRE DEL DIA amb el
següent resultat:
1.- APROVACIÓ, SI CAL, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Vist pel plenari l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, s’aprova per unanimitat , autoritzant-se el seu trasllat
al Llibre d’Actes Municipals així com al seu enregistrament en format magnètic.
2.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA DES DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA ANTERIOR.

El plenari pren coneixement de les Resolucions que ha dictat la Sra. Alcaldessa-Presidenta des de la sessió
ordinària anterior, d’acord amb les següents relacions del 2008 i del 2009:
RELACIÓ

DE

RESOLUCIONS

Nº

DATA

CONCEPTE

229
230

2008

18-12-08 Exempció IVTM Àngels i Vicenta Maria
30-12-08 Aprovació plec de condicions adquisició terreny carrer pilota

RELACIÓ

DE

RESOLUCIONS

2009

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

DATA
12-1-09
13-1-09
13-1-09
14-1-09
14-1-09
16-1-09
20-1-09
21-1-09
23-1-09
23-1-09
23-1-09
23-1-09
23-1-09
28-1-08
28-1-09
28-1-09

17
18
19
20
21

28-1-09
3-2-09
3-2-09
3-2-09
5-2-09

CONCEPTE
Contractació netejadora Consultori ( Luisa Cuenca)
Aprovació gual José Garcia Naturil
Ocupació via pública
Convocatòria sessió extraordinària i urgent Junta Govern Local
Taxa ocupació via pública
Aprovació gual José Linares Navarro
Aprovació devolució Impost Vehicles José Benavent Lorente
Aprovació relació obres menors
Exempció Impost Vehicles a Julio Carbonell Castelló
Liquidació taxa ocupació a Endesa
Liquidació taxa ocupació a Orange
Liquidació taxa ocupació a Ono
Nomenament de comissió valoració borsa policia local
Petició a la Exma. Diputació de Valencia de PAP (Pla Actuacions Programades)
Aprovació relació nòmines gener 2009.
Llicencia obres C.P. Cervantes
Petició a Servef d'aprovació de programa salari jove
2009.
Aprovació de ocupació via pública
Petició a Generalitat Valenciana de programa d'ajuda de recursos turístics
Llicència d'obres a la Comunitat de Regants Càrcer-Sellent
Convocant ple ordinari per a la data 12/02/2009 20:30 hores.

3.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LES INVERSIONS DEL PLA ESTATAL I DELS EXPEDIENTS
PER A LA CONTRACTACIÓ.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta dona compte per a coneixement de la Resolució d’aprovació de projectes
municipals al Fons Estatal Inversions de data 21.1.2009 Ref. Resolució del MAP Nº21.
Pressupost aprovat- Projecte aprovat- Contractació
34.175,94 €- Acondicionament Guarderia Infantil- Contracte menor.
24.640,14 €- Cimentació cementerio- Contracte menor.
49.901,46€- Acondicionar carrer Forn i Portelles – Contracte menor.
85.206,57€- Acondicionament barriada “Las Malvinas”- Contracte negociat amb publicitat.
53.327,61€- Acondicionament carrer Falquia – Contracte negociat amb publicitat.
El ple es dona per assabentat, quedant la Sra. Alcaldessa-Presidenta facultada per a la gestió reglamentària
d’estos expedients en salvaguarda dels interessos municipals.

4.- APROVACIÓ, SI CAL, DE CONVENIS AMB: A) L’EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA (CONVENI WIFI),
B) MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA (CONVENI EXPEDIENTS ACTIVITATS) I C) CONSELLERIA
DE GOVERNACIÓ (CONVENI PLA TERRITORIAL D’EMERGÈNCIES)
- CONVENI WIFI:
Conegut pel plenari el programa provincial per a implantació del sistema wifi a tota la província de València, la
corporación municipal per UNANIMITAT acorda que este ajuntament lliure a l’Excma. Diputació Provincial de
Valencia, que s’aprova el conveni lliurat per la mateixa a la fi de la implantació de wifi en el nostre municipi,
quedant la Sra. Alcaldessa-Presidenta facultada per a la gestió reglamentària d’este expedient en salvaguarda
dels interessos municipals.
REPRODUCCIÓ DEL CONVENI PROVINCIAL PER A WIFI:
MODELO DE CONVENIO
CONVENIO ENTRE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE
_______________________ PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “SONA LA DIPU, VALENCIA
PROVINCIA WIFI” EN EL MARCO DE LA COLABORACION Y COOPERACION PROVINCIAL CON
LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA.

En Valencia a ______ de ____________ de ________

REUNIDOS :

De una parte D. ALFONSO RUS TEROL, Presidente de la Diputación Provincial de Valencia, en
su nombre y representación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34.1 b) de la Ley 7/1985, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, facultado expresamente para la firma del presente convenio por Acuerdo
Plenario/ Comisión de Gobierno, de fecha _________________,asistido por el Secretario General de
esta Corporación, D. Vicente Boquera Matarredona, en ejercicio de las funciones de fe pública que le
atribuye la Disposición Adicional Segunda, 1, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público.

De otra parte D. _______________________, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
_______________________________, expresamente habilitado para este acto por el pleno de la
corporación en sesión celebrada en fecha ______________________, asistido en ejercicio de sus
funciones por el Secretario del citado Ayuntamiento ___________________________.
Ambas partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad bastante para la firma
del presente CONVENIO, y para obligar en los términos del mismo a la persona jurídica que representan.

En virtud de ello,

MANIFIESTAN :
Primero :
La sociedad de la información y el proceso de modernización de las
Administraciones Públicas y así como el derecho de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos consagrado y articulado en la Ley 11/2007, de 22 de junio, impone la obligación con fecha de
caducidad ( 31 de diciembre de 2009 ), que las Administraciones Públicas se doten de los medios y
sistemas electrónicos para que esos derechos puedan hacerse efectivos. Ahora bien, el derecho de los
ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos y la
correlativa obligación de esta de facilitarlos, devendría en inútil si las los poderes públicos, las
Administraciones Públicas, no arbitran y fomentan las infraestructuras precisas para que los potenciales
usuarios – ciudadanos, entidades y empresas - puedan acceder a los servicios que por vía telemática les
ofertan las propias Administraciones Públicas.
Poner en manos de los ciudadanos los medios técnicos adecuados que hagan posible y agilicen,
sin perjuicio de las actuaciones que a la iniciativa privada le corresponden, y que viene ya desarrollando,

su acceso a los canales por los que debe transitar para hacer real y efectivo su derecho de acceso
electrónico a los servicios públicos, es sin duda una actuación que entra dentro del ámbito de las
capacidades que la legislación vigente asigna a los entes locales. Desde este prisma, la instalación de
redes digitales municipales basadas en tecnología inalámbrica ( Red digital municipal, zonas digitales
municipales y edificios digitales ) en el municipio, que interconectadas con las de los resto de municipios
conforme una verdadera Red Provincial, supone una oportunidad para la cohesión territorial y hacer real y
efectivo el derecho a la igualdad y libertad de los individuos y grupos.
Segundo : Que la Diputación Provincial de Valencia, entendiendo que el acceso electrónico a
los servicios públicos deviene ineficaz cuando únicamente son las Administraciones Públicas quienes
ofrecen los servicios electrónicos y no se fomentan los cauces que faciliten a los ciudadanos el acceso a
estos servicios, y en una apuesta clara por la más rápida implementación de las nuevas tecnologías,
pretende, a través del Programa “SONA LA DIPU, VALENCIA PROVINCIA WIFI”, dotar a los municipios
de la provincia de una Red Inalámbrica Provincial que integre las Redes Inalámbricas Municipales ( Red
Digital Municipal, Zonas Digitales Municipales y Edificios Digitales ) que facilite a ciudadanos, entidades y
empresas, el acceso efectivo a las potencialidades que la sociedad de la información ofrece.
Es en este contexto en el que la Diputación Provincial ejerciendo sus competencias de
cooperación, asistencia y colaboración con los municipios para la utilización interactiva de las tecnologías
de la información y comunicación, y en cumplimiento de la Disposición Final Tercera de la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios público, planteó el Programa “
SONA LA DIPU, VALENCIA PROVINCIA WIFI”, al que se adhirieron inicialmente la mayoría de los
municipios de la provincia.
Tercero : Que a través de este Convenio se pretende concretar y dar forma a la inicial petición
de inclusión en el Programa “ SONA LA DIPU, VALENCIA PROVINCIA WIFI” de los diferentes municipios
de la provincia de Valencia, fijando el marco de colaboración y cooperación provincial en el ejercicio de
las competencias que han adoptado como propias las correspondientes entidades locales.
Cuarto : Que el Ayuntamiento de ____________, en desarrollo de las capacidades que para
satisfacer las necesidades y aspiraciones de su comunidad vecinal le asigna el articulo 25 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local ha asumido como propia la actividad de
suministro, puesta en funcionamiento, mantenimiento y explotación de infraestructuras y servicios
mediante redes inalámbricas para el acceso de los ciudadanos, empresas y entidades a los servicios de
la Sociedad de la Información que pretende ser implementada por la corporación local en régimen de
concurrencia con la iniciativa privada.
Cuarto : Que en orden a coordinar los esfuerzos de las diferentes entidades locales y posibilitar
el mayor alcance y más eficaz funcionamiento de las redes inalámbricas que pretenden desplegarse los
diferentes términos municipales que conforman la provincia de Valencia, la Diputación Provincial va a
gestionar por delegación de las entidades locales titulares de la competencia, el suministro, puesta en
funcionamiento, mantenimiento y explotación de infraestructuras y servicios mediante redes digitales
municipales basadas en tecnología inalámbrica para el acceso de los ciudadanos, empresas y entidades
municipales a los servicios de la sociedad de la información materializando la posibilidad que la
legislación vigente le otorga en orden a prestar los servicios precisos para garantizar la efectividad, en el
ámbito de los municipios, de los derechos proclamados en el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y que se amplía con todos aquellos
otros servicios municipales que a través de estas redes pueden prestarse.
Quinto : Que los servicios que la Diputación Provincial por delegación de los correspondientes
entidades locales, pretenden implementar pretenden ser igualmente un factor de cohesión territorial en la
provincia.
Sexto : Que ambas partes, en la representación que ostentan, tienen interés en desarrollar el
presente CONVENIO, en cuya virtud y de mutuo acuerdo suscriben los pactos que se contienen en las
siguientes cláusulas :
CLAUSULAS
PRIMERA : Objeto del Convenio.
1 .- El presente Convenio tiene por objeto la actuación conjunta de la Diputación Provincial de
Valencia y el Ayuntamiento de ________, en el suministro, instalación, puesta en funcionamiento,
mantenimiento y explotación de infraestructuras y servicios de comunicación mediante Redes Digitales
Municipales basadas en tecnología inalámbrica para el acceso de los ciudadanos, empresas y entidades

a los servicios de la Sociedad de la Información y prestación de otros servicios de la competencia
municipal.
2 .- El presente Convenio recoge la colaboración de las partes firmantes en las actuaciones
descritas anteriormente, considerando que en ellas confluyen los intereses específicos del ente local
adherido y el interés provincial.
- Dicha colaboración se materializa en la actividad prestacional asumida por el municipio en uso
de las capacidades que le atribuye la legislación de régimen local y la Ley General de
Telecomunicaciones, cuyo ejercicio se delega en la Diputación Provincial y es conforme a la cláusula
general de habilitación que contiene a su favor el art. 4 º de la Carta Europea de Autonomía Local.
- Al mismo tiempo con el presente instrumento se da cumplimiento a la obligación legal – artículo
70, bis,3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local - impuesta la
Diputaciones Provinciales de colaborar con los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y
de gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente el deber de impulsar la utilización interactiva las
tecnologías de la información y la comunicación, y se concreta y da forma a la posibilidad contemplada
en la Disposición Final Tercera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos, en orden a prestar el soporte oportuno para garantizar la efectividad,
en el ámbito de los municipios, de los derechos proclamados en su artículo sexto.
- Por lo que se refiere al interés de la Provincia, este Convenio desarrolla sus competencias,
contenidas en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y
particularmente la de asistencia técnica a los municipios y la coordinación de los servicios municipales
entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada de los de la competencia municipal, y de
cuantos otros, en base a las capacidades que la legislación local otorga a los municipios, se asuman para
la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal
SEGUNDA : Obligaciones de las partes.

1 .- Para poder hacer efectiva la actuación de la Diputación Provincial en el suministro, puesta
en funcionamiento, mantenimiento y explotación de infraestructuras y servicios de comunicación
mediante redes digitales municipales basadas en tecnología inalámbrica en su territorio, el ayuntamiento
que suscribe el presente Convenio Administrativo, asume las siguientes obligaciones :
a)

Delegar en la Diputación Provincial de Valencia el ejercicio de la competencia municipal
reseñada. La delegación se extenderá, tan ampliamente como en Derecho proceda, al
suministro, puesta en funcionamiento, mantenimiento y explotación de infraestructuras
y servicios de comunicación mediante redes digitales municipales basadas en
tecnología inalámbricas para constituir una Red Inalámbrica Provincial ( Red Wifi
Provincial ) objeto del presente Convenio.

b)

Autorizar a la Diputación Provincial de Valencia a la utilización, en la forma que en
Derecho corresponda, de los bienes patrimoniales y de dominio público local para la
instalación de los elementos mecánicos precisos para el correcto funcionamiento de la
red inalámbrica reseñada.

c)

Facilitar la electrónica de red que debe abastecer los elementos mecánicos precisos
para el funcionamiento de la Red Inalámbrica.

d)

Proporcionar el alojamiento y suministro eléctrico de la “sala de comunicaciones” que
deberá contar con un acceso independiente y debidamente separado en dependencias
municipales.

e)

Otorgar el tratamiento de instalación municipal a las actuaciones que en el despliegue
de la Red Inalámbrica, sean precisas para el correcto funcionamiento del sistema,
facilitando incluso los medios personales necesarios para su más correcta instalación.

f)

Remover cualquier tipo de obstáculo que impida o dificulte la instalación de los
elementos tecnológicos imprescindibles para el correcto funcionamiento de la Red
Digital Municipal basada en tecnología inalámbrica conforme al Proyecto de la
Diputación Provincial.

g)

1

Proporcionar la más amplia colaboración a la Diputación Provincial de Valencia para la
instalación y explotación de la Red Inalámbrica.

.- La Diputación Provincial de Valencia en el marco de la colaboración y cooperación con las
entidades locales adheridas al Proyecto, y aceptando la delegación de competencia para el ejercicio
de la actividad de suministro, puesta en funcionamiento, mantenimiento y explotación de
infraestructuras y servicios de comunicación mediante redes digitales municipales basadas en
tecnología inalámbrica en las entidades locales de la provincia para conformar una Red Inalámbrica
Provincial ( Red Wifi Provincial ), asume las siguientes obligaciones :
a)

Ejecutar por sí o a través del tercero que resulte adjudicatario del procedimiento
concurrencial convocado al afecto por la Diputación Provincial, las infraestructuras
necesarias ( suministro, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento ) para
la puesta en servicio de una la Red Digital basada en tecnología inalámbrica (Red
Digital Municipal, Zonas Digitales Municipales y Edificios Digitales) en el municipio que,
debidamente conectada con la de los restantes municipios adheridos al Proyecto
conformarán la Red Inalámbrica Provincial ( Red Wifi Provincial ).

b)

Tramitar los expedientes para la prestación de la actividad económica en concurrencia
con la iniciativa privada en que se traduce la competencia municipal delegada en la
Diputación Provincial.

c)

Explotar en la forma que se determine por los órganos de gobierno y administración
provincial, las Redes Digitales a instalar una vez sean operativas, buscando para ello la
forma de gestión más adecuada que garantice la consecución de los fines fijados por los
entes locales adheridos y por la propia Diputación Provincial.

d)

Desplegar, de acuerdo con las directrices que la Diputación establezca, una Red Digital
Provincial basada en tecnología inalámbrica resultado de la interconexión de las Redes
Digitales Municipales incluidas en el Proyecto “SONA LA DIPU, VALENCIA PROVINCIA
WIFI”.

e)

Fomentar, de conformidad con la legislación vigente y dentro de los parámetros en ella
definidos, el derecho universal de acceso a internet de ciudadanos, empresas y
entidades como factor de cohesión territorial e impulsor de la materialización efectiva de
la sociedad de la información en la Provincia de Valencia.

TERCERA : Vinculación de las actuaciones al los parámetros fijados en los acuerdos
provinciales.
Las actuaciones se ajustarán y participarán de los criterios que se definan con carácter general
en los acuerdos fijados por el pleno de la Diputación Provincial de Valencia y las resoluciones dictadas
por la Presidencia en su desarrollo.
CUARTA : Vigencia del Convenio.
1 .- La vigencia del convenio será de veinticinco años contados desde la firma del mismo.
2 .- Su larga duración viene justificada por la necesidad de amortizar, a través de su explotación,
las aportaciones económicas imprescindibles para hacer efectivo el suministro, puesta en funcionamiento
y mantenimiento de infraestructuras necesarias para la plena operatividad de las Redes Digitales
Municipales basadas en tecnología inalámbrica para el acceso de los ciudadanos, empresas y entidades
a los servicios de la sociedad de la información y por los propios costes de explotación.

QUINTA : Información sobre el desarrollo de las actuaciones.
1 .- Para la realización efectiva por la Diputación de Valencia de las actuaciones en que se
concreta el presente Convenio Administrativo el ente local adherido facilitará cuanta información sea
precisa para la elaboración de los Proyectos de suministro e instalación de los elementos mecánicos
imprescindibles para el despliegue de la Red Inalámbrica Digital en el municipio. La información se
canalizará a través del correspondiente Servicio Provincial.

2 .- En todo caso, la Diputación Provincial de Valencia mantendrá informados a los entes locales
participes del Proyecto “SONA LA DIPU, VALENCIA PROVINCIA WIFI” de las actuaciones desarrolladas
y, en especial, :
Del proyecto seleccionado para el suministro e instalación de los elementos mecánicos de las
Redes Digitales Municipales basadas en tecnología inalámbrica.
De la temporalización, implantación territorial y la finalización de la fase de instalación y
suministro y de su resultado.
Del procedimiento a utilizar en la explotación del servicio de interés general que representa el
Proyecto “SONA LA DIPU, VALENCIA PROVINCIA WIFI” y de los acuerdos adoptados para su
efectividad.

QUINTA : Modificaciones del Convenio.
1 .- Las modificaciones del presente Convenio requerirán el acuerdo del ente local adherido y de
la Diputación Provincial de Valencia.
2 .- Las modificaciones pactadas se adjuntarán al presente Convenio como Anexo.

SEXTA : Incumplimiento del Convenio.
1 .- El incumplimiento del presente Convenio faculta a los firmantes para instar su resolución.
2 .- La resolución del presente Convenio o cualquier otro litigio o controversia que se suscite,
requerirá que la parte interesada formule un requerimiento en este sentido a la otra parte. La
desestimación expresa o presunta de dicha solicitud será susceptible de recurso contenciosoadministrativo.

SEPTIMA : Causas de extinción del Convenio.
El presente Convenio se extinguirá por las siguientes causas:
a)

Por la realización de su objeto o expiración de su término.

b)

Por resolución, de conformidad con el apartado anterior.

c)

Por acuerdo de las partes firmantes.

d)

Por las causas susceptibles de determinar la resolución de los contratos administrativos, y
en general por aquellas causas que sean incompatibles con las normas y los principios que
presiden las relaciones interadministrativas y de cooperación.

OCTAVA : Marco normativo del Convenio.
1 .- Los acuerdos municipales y provinciales adoptados para la puesta en funcionamiento del
proyecto “SONA LA DIPU, VALENCIA PROVINCIA WIFI”, y las resoluciones de la Presidencia de la
Diputación Provincial de Valencia que lo desarrollan y la normativa que sirve de soporte a uno y otras,
constituyen su marco normativo.
2 .- Son, en especial, normas de referencia del presente Convenio :
- Carta Europea de 15 de octubre de 1985 que aprueba y ratifica la Carta Europea de Autonomía
Local.
- Artículos 4, 6, 13 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Disposición Final Tercera, artículo 6 y concordantes de la Ley 11/2007, de 22 de junio de
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

- Artículos 10, 25, 31, 36, 55, 57 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local y concordantes del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.
NOVENA : Jurisdicción competente.
La naturaleza administrativa del presente Convenio hace que la competencia para resolver los
conflictos e incidencias que puedan suscitarse entre dentro del ámbito competencial de la jurisdicción
contencioso-administrativa.
DECIMA : Responsabilidad frente a terceros.
La responsabilidad que pueda generarse frente a terceros, a consecuencia de las actuaciones
derivadas del desarrollo de este convenio, corresponderá al autor material de dichas actuaciones.
Y en prueba de conformidad los otorgantes firman el presente Convenio Marco por triplicado
ejemplar, suscribiéndolo igualmente los fedatarios que intervienen.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION

Fdo. Alfonso Rus Terol

EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo. _________________

EL SECRETARIO DE LA DIPUTACION

EL SECRETARIO MUNICIPAL

Fdo._______________________

Fod. __________________

- CONVENI MANCOMUNITAT PER A GESTIÓ DELS EXPEDIENTS
D’ACTIVITATS.
El Plenari aprova per UNANIMITAT fer petició a la Mancomunitat de la Ribera
Alta per a suport tècnic i lliurament dels expedients d’activitats a la Comissió de
Valoració de la Generalitat Valencia. La petició es rebrà el conveni entre aquest
Ajuntament i la Mancomunitat, iniciant-se així la gestió compartida. Les tasques
administratives per als interessats es fan totes des del propi ajuntament, no
tenint que fer cap desplaçament per part dels peticionaris. L’AlcaldessaPresidenta queda facultada per a la gestió reglamentària d’estos expedients en
salvaguarda dels interessos municipals.

- CONVENI AMB LA CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ (CONVENI PLA TERRITORIAL
D’EMERGÈNCIES)
Considerats el següents ANTECEDENTS: l’Ajuntament va fer petición a la
Conselleria de Governació en gener de 2008 per a signar el conveni
d’emergències. Donat que no s’ha rebut el conveni, s’ha demanat a la dita
Conselleria als efectes que dit conveni tinga aplicación al nostre municipi,
donades les manques de recursos personals i materials propis. Possats en

contacte amb la Conselleria ens han comunicat que la implantació va per
zones. Estant este assumpte de gran importància en matèria de seguretat
municipal, el plenari acorda per UNANIMITAT fer reiterada petición municipal
per a que en el temps més breu possible el pla territorial d’emergències amb
coordinació amb la Generalitat Valenciana tinga operativitat a la nostra
població. L’Alcaldessa-Presidenta queda facultada per a la gestió reglamentària
d’este expedient en salvaguarda dels interessos municipals.
5.- DONAR COMPTE DE L’ACTA D’INICI DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DEL CEIP
CERVANTES.
Per part de CIEGSA, s’ha convocat a l’Ajuntament per a que el dilluns 9 de febrer es formalitze acta
d’inici de l’obra, a les 10:00 hores. El mateix dia des de CIEGSA es comunica a l’Ajuntament que la
Sra. Arquitecta Directora de l’obra del nou C.P. Cervantes, no pot acudir per malaltia i que es citarà
de nou per a la dita formalització una vegada estiga en disponibilitat d’acudir l’esmentada tècnica. El
ple es dona per assabentat.

6.- APROVACIÓ, SI CAL, D’ADQUISICIÓ DE SOLAR DOTACIONAL PER A CONSTRUCCIÓ DE
CARRER DE LA PILOTA (PIE 2007-2012)
Es tracta d’adquirir la totalitat del solar dotacional de titularitat cadastral del Sr. Javier Reig Bono, per
a construcción del carrer de la pilota, en el marc del Pla Instal·lacions Esportives, aprovat a aquest
Ajuntament per cuantia de fixada al pressupost municipal de 2009:

4 60101 Obres centres esportius 2009

420.687,26 €

El plenari faculta per UNANIMITAT a la Sra. Alcaldessa-Presidenta per a que en salvaguarda del
interessos municipals gestione l’adquisició de l’esmentat solar dotacional que té aquestes
característiques:
Dades del Bé Immoble.
Referència catastral1172009YJ1217S0001BO
Localizació PL Número 13 CASC 30 Sòl
ALCÀNTERA DE XÚQUER 46293-VALÈNCIA
Clase Urbà üs sòl sense edificar, obres d'urbanització i jardineria
Dades de la Finca en què s'integra el Bé Immoble
Localització PL NÚMERO 13 CASC 30
ALCANTERA DE XÚQUER (VALÈNCIA)
Superfície construïda 0 m2
Superfície sòl 6.439 m2
Tipus Finca Sòl: sense edificar

Preu fixat per a la compra del solar dotacional: 42.000,00 euros.

7.- RATIFICACIÓ, SI CAL, DE LES SUBVENCIONS DEMANADES AL SERVEF PER A
PROGRAMES D’OCUPACIÓ 2009.
El plenari aprova per UNANIMITAT la ratificación de les ajudes demanades fins a aquesta data
dintre dels programes Servef 2009 d’ocupació, d’acord amb el següent detall:

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 17
Vista l'Orde de 23 de desembre del 2008, de la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes del Programa de
Foment d’Ocupació Salari-Jove, per a l'exercici 2009.
Atés que se sol·licita subvenció per a la contractació de treballadors
desocupats en la realització de l'obra d'interés general i social, que té com a
objecte:
− Servici de “2 Auxiliars Administratius”.
− Servici de “1 Informàtic”.
− Servici de “1 Jardiner”.
En virtut de les atribucions que em conferixen la disposicions legals
vigents, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar el projecte per al servici de “2 Auxiliars
Administratius”, d'acord amb la memòria inicial de l’actuació, amb un
pressupost total de 19.033,01 euros, que comprén la contractació de 2
treballadors, amb una duració total de 9 mesos, al 75% de la jornada laboral.
SEGON.- Aprovar el projecte per al servici de “1 Informàtic”, d'acord amb
la memòria inicial de l’actuació, amb un pressupost total de 12.120,80 euros,
que comprén la contractació d’1 treballador, amb una duració total de 9 mesos,
al 75% de la jornada laboral.
TERCER.- Aprovar el projecte per al servici de “1 Jardiner”, d'acord amb
la memòria inicial de l’actuació, amb un pressupost total de 9.660,38 euros, que
comprén la contractació d’1 treballador, amb una duració total de 9 mesos, al
75% de la jornada laboral.
QUART.- Donar compte en el pròxim Ple perquè en prengueu
coneixement i efectes.
I perquè conste i assortisca els efectes oportuns, expedisc el present
amb el vistiplau de la Sra. Alcaldessa, a Alcàntera de Xúquer, a 28 de gener
de 2009.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta dona igualment compte al ple que al
respecte dels programes d’ocupació convocats pel SERVEF, s’ha gestionat en
esta mateixa data els corresponents a EMCORP 2009, per a contractació de
personal de manteniment de zones verdes, conserge i personal per al
poliesportiu i els corresponent a EZOINT, per a contractació de cuinera i
cuidadora de la guarderia, netejadora, peó i conserge. El plenari es dona per
assabentat.

8.- RATIFICACIÓ, SI CAL, DE LA SUBVENCIÓ DEMANADA A GENERALITAT VALENCIANA
PER PROGRAMES DE TURISME 2009.

El plenari acorda per UNANIMITAT la ratificación de les ajudes demanades fins a aquesta data dintre
dels programes de turisme 2009, fent menció expressa de que es gestione la màxima ajuda, d’acord
amb el següent detall:

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 19
Vista l'Orde de 29 de desembre del 2008, de la Conselleria de Turisme,
per la qual es regulen i convoquen les ajudes destinades a la difusió dels
recursos turístics dels municipis d’interior de la Comunitat Valenciana.
Vista la memòria descriptiva presentada per l’empresa AO-CREATIUS,
per a la difusió dels recursos turístics al municipi d’Alcàntera de Xúquer a l’any
2009, amb un pressupost total de 11.600,00 €, IVA inclòs.
En virtut de les atribucions que em conferixen la disposicions legals
vigents, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la memòria presentada per l’empresa AO-CREATIUS
consistent en la difusió dels recursos turístics al municipi d’Alcàntera de
Xúquer, amb un pressupost de 11.600 €, IVA inclòs.
SEGON.- Aprovar el compromís de finançament de la part del
pressupost no subvencionat i necessari per a la realització de l’actuació, a la
partida pressupostària 4 226 del vigente pressupost municipal.
QUART.- Donar compte en el pròxim Ple perquè en prengueu
coneixement i efectes.
Ho mane i signe a Alcàntera de Xúquer, a 3 de febrer de 2009. Teresa
Nieves Perucho Blasco, Alcaldessa.

9.- RATIFICACIÓ, SI CAL, DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS AMB TÈCNIS PER A SERVEIS
MUNICIPALS D’URBANISME, AGRICULTURA I ENGINYERIA PER A L’EXERCICI DE 2009.
El ple aprova per UNANIMITAT que es formalitze el contracte de serveis i que s’accepte el conveni
per a manteniment de servicis tècnics municipals, d’acord amb este detall que dona continuitat als
tècnics que ja han prestat els seus serveis d’acord amb les seues competències durant el darrer
exercici de 2008:
- Arquitecte Tècnic Municipal, Sr. Donato Jiménez Herrero.
- Enginyer Tècnic Industrial, Sr. Javier Grau Tudela.
- Enginyer Tècnic Agrícola, Sr. José de Pablo Ramón.

10.- APROVACIÓ, SI CAL, DE CALENDARI PER A ACTIVITATS SOCIO-CULTURALS (SARC I
ALTRES)
El ple aprova per UNANIMITAT el calendari i contingut de les actuacions que corresponen als
programes d’activitats conveniades amb el SARC (Excma. Diputació de València) i a més

Tot l’esmentat salvades les possibles variacions que puga comunicar durant l’exercici l’Excma.
Diputació Provincial de València. A més, la senyora Regidora de Cultura comunica al plenari que
amb motiu de la celebració del Dia de la Dona Treballadora, es farà una exposició de fotografia, taller
de socarrats i concurs de dolços. Igualment comunica la Delegada de Cultura que es convocarà un
concurs de contes breus per als alumnes de 5é i 6é. El ple es dona per assabentat.
La Sra. Alcaldessa en este punt comunica al Plenari que els guardonats per la seua tasca esportiva
en el municipi són les següents persones i entitats:
- Millor Club: Escola de Frontenis.
- Reconeixement a la trajectoria esportiva: Julian Tafanar
- Millor esportista any 2008: Xavi Pascual.
- Millor esportista local senior 2008: Ramón Jerezano.
- Millor esportista local junior 2008: Nerina García.
La presidència comunica al Ple que a les associacions locals de Jubilats i Pensionistes i a l’AMPA,
els ha vingut denegades per raons pressupostàries les ajudes provincials que havien sol·licitat;
respecte dels viatges del TOC a Alzira i Bicorp encara no hi ha comunicació oficial.

11.- APROVACIÓ, SI CAL, D’ALTRES ASSUMPTES QUE PUGUEN DONAR LLOC A ACORD,
PRÈVIA VOTACIÓN DE LA SEUA URGÈNCIA.
El plenari aprova per unanimitat el número oficial d’habitants del municipi que consta en certificat
municipal que consta tot seguit, del que resulta una población de dret a 01/01/2009 de 1.535
habitants.

12.- APROVACIÓ, SI CAL, DE MOCIONS, PROPOSTES I PROPOSICIONS
- Moció presentada per el Grup Socialista de l’Ajuntament , amb registre número 238/2009.
Considerada pel plenari la moció que es reprodueix escanejada de l’exemplar presentada al Registre
General i obert torn de votación per la presidència, queda aprovada per UNANIMITAT.

13.- PRECS I PREGUNTES.
- PRECS:
- La senyora Alcaldessa prega al ple que considerada la quantitat pendent per la Generalitat
Valenciana a favor de la caixa municipal, li se faculte per a en nom del plenari fer petició per a
l’ingrés de la mateixa, atenent per UNANIMITAT el plenari el contingut del prec de l’Alcaldia.
- PREGUNTES:
- Formulada pel senyor Regidor Gaspar Linares Lluch, respecte de la instal·lació de les senyals
noves a la via pública, havent observat que no hi a lloc a la vorera per a que puga passar un carret
de rodes. Per la presidència es contesta que la gent no vol que es fique la senyal a la façana de la
seua vivenda, encara que la línea d’actuació preferiblement és no ficar-les en terra, donat que les
voreres del municipi són estretes. Però, en els llocs on sí es pot actuar al respecte, es fa: així al
programa PAP provincial s’ha demanat que s’aprove una intervenció per a accesibilitat adecuada a
les voreres amples de les zones de parc.
No tractan-se més assumptes, la senyora Alcaldessa-Presidenta declara finalitzada la sessió a les
21:05 hores de la data de 12 de febrer del 2009. Com a secretària de la sessió, done fe.
Vist-i-plau, l’Alcaldessa-Presidenta
Teresa Nieves Perucho Blasco

La secretària-interventora
Mª Teresa Soler Tarazona

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
D’ALCÀNTERA DE XÚQUER DE DATA DIMARTS 07 D’ABRIL DE 2009
ASSISTENTS
ALCALDESSA-PRESIDENTA
Sra. Teresa Nieves Perucho Blasco
(PSPV-PSOE)
REGIDORES I REGIDORS
Sr. Vicente Igual Gurrea (PSPV-PSOE)
Sra. Eva Peris Lluch (PSPV-PSOE)
Sra. Àngela Estarelles Pascual (PSPVPSOE)
Sra. Marta Expósito Andrés (PSPVPSOE)
Sra. Ana Pilar Bolinches Sanchis (PP)
Sr. José Luis Casanova Carbonell (PP)
SECRETÀRIA
Sra. Mª Teresa Soler Tarazona

En el Saló de Sessions de
l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer
(València), a les 20:40 hores del dia
7 d’abril del 2009, es reuneix el Ple
Municipal en sessió ordinària, prèvia
la seua convocatòria amb notificación
de l’ordre del dia.
Tot presidint la Sra. Alcaldessa Na
Teresa Nieves Perucho Blasco i amb
l’assistència
de
la
secretària
municipal.

NO ASSISTENTS
Sr. Ramón Peris Guijarro (PSPV-PSOE)
Sr. Gaspar Linares Lluch (PP)

La Sra. Alcaldessa-Presidenta ordena
l’inici de la sessió i amb el següent
resultat el plenari tracta el següent
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ, SI CAL, DE LA
L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 12 DE
FEBRER DEL 2009.
L’esborrany de l’acta de la sessió de ple
de data 12 de febrer del 2009 ha estat
lliurada als membres de la corporació
conjuntament amb la convocatòria de la
sessió
plenària,
aprovant-se
per
unanimitat del Ple i autoritzant-se la seva
transcripció al Llibre d’Actes Municipals
en format paper i en format magnètic.
2.- DONAR COMPTE DE LES
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
DICTADES DES DE LA DARRERA
SESSIÓ.

Es dona compte al Ple de les resolucions
dictades per part de la senyora
Alcaldessa-Presidenta des de la data de la
sessió ordinària anterior, d’acord amb la
següent relació, quedant assabentat el
Ple:
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

12-2-09
12-2-09
17-2-09
17-2-09
18-2-09
24-2-09
24-2-09
24-2-09
25-2-09
25-2-09
26-2-09
26-2-09
4-3-09
4-3-09
4-3-09
4-3-09
6-3-09
10-3-09
23-3-09
24-3-09
26-3-09
27-3-09

Aprovació memòries inicials EMCORP
Aprovació memòries inicials EZOINT
Liquidació taxa ocupació a Endesa
Contracte menor adjudicat a Geocisa: Estu
Aprovació llicència habitabilitat Leonor P
Aprovació llicència habitabilitat Miguel A
Aprovació llicències urbanístiques: obres
Aprovació certificació nº 2 Camins Rurals
Relació pagaments nº 6, nòmines febrer
Devolució lloguer per l'explotació Bar Jub
Decret convocatòria contractació obres Pl
Decret convocatòria contractació obres Pl
Aprovació exempció IVTM, Cristina Bañ
Adjudicació decret obra Pla Estatal: Ref. G
Adjudicació decret obra Pla Estatal: Ref. C
Adjudicació decret obra Pla Estatal: Ref. C
Aprovació Relació pagaments nº 7 de fact
Delegació alcaldia a Vicente Igual Gurrea
Concesió gual Vicente Álvarez Benet
Bonificació IBI Urbana 2008 a Fco. Javie
Aprovació Relació pagaments nº 8 de fact
Aprovació llicència ocupació a Teresa Álv

44
45
46
47
48
49

30-3-09
30-3-09
31-3-09
1-4-09
2-4-09
3-4-09

Exempció Impost Vehicles a actuació
Facundo Sancho
millora del casc urbà, acta
Concesió gual a Angel Catalán
Pelletán per a recepción el dia 21
redactada
Aprovació relació pagamentsd’abril
nº 9 de nòmines
del 2009.
Exempció IVTM Gonzalo Garcia, maquinària agrícola
Ocupació via pública
- A MÉS LES ACTES D’INICI DE LES
Convocatòria Ple Ordinari 7/04/09, 20:30 hores

3.- DONAR COMPTE DE
RECEPCIÓ
D’OBRES
PROMOCIÓ MUNICIPAL.

LA
DE

Finalitzades les obres corresponents als
següents programes estan ja redactades
les actes de recepció de les obres, amb el
següent detall:
- Obra de camins rurals- programa de la
Direcció General d’Agricultura de la
Generalitat Valenciana – Situació : Camí
de Xàtiva i altres al T.M. d’Alcàntera de
Xúquer – acta de recepción de l’obra
redactada el dia 3 d’abril del 2009.
- Obra de PPOS 2008, programa de la
delegación de Cooperació Diputació de
València, corresponent a la renovació de
la xarxa de sanejament i pavimentación
de carrers a Alcàntera de Xúquer- acta de
recepció de l’obra redactada el dia 7
d’abril del 2009.
- Obra de PAU 2008, programa de la
eliminación de barreres arquitectòniques i
condicionament i millora de l’entorn del
cementeri d’Alcàntera de Xúquer- acta de
recepción de l’obra redactada per al dia 7
d’abril del 2009.
- Obra de camins rurals- programa
Diputació Provincial de Valènciacorresponent a l’obra del Camí del
Gabariol al t.m. d’Alcàntera de Xúquer ,
acta redactada per a recepció el dia 21
d’abril del 2009.
- Obra d’actuació al Llar dels Jubilats –
programa de la Direcció General de
Serveis Socials – acta redactada per a
recepció dia 21 d’abril del 2009.
- Obra d’actuació en infraestructures
esportives
(vestidors
piscina…)programa IMELSA- acta redactada per a
recepción el dia 14 d’abril del 2009.
- Obra de Pla de Millora dels Municipis –
programa de la Generalitat Valenciana - ,

OBRES SEGÜENTS:
- Per al dia 14 d’abril del 2009,
corresponents a aquestes obres del Pla
Estatal d’Inversions Locals: C/ del Forn i
Portelles , Solera del Cementeri i obres a
la Guarderia Infantil (aquestes darreres
s’executarán a les dependències de la
guarderia durant el periode vacacional).
- Per al dia 28 d’abril o el dia 5 de maig
del 2009, es redactaran les actes d’inici
de les obres restants del Pla Estatal
d’Inversions Locals : C/ Falquia i la
corresponent a “Barriada les Malvines”.
El plenari es dona per assabentat.

4.DONAR
COMPTE
DE
CONTRACTACIO
PER
A
L’ADJUDICACIÓ D’OBRES DEL
FONS
ESTATAL
D’INVERSIÓ
LOCAL.
La Sra. Alcaldessa dona compte i raó de
la contractació feta després de la gestió
dels corresponents expedients de
contractació per causa de les aprovacions
de programes del Fons Estatal d’Inversió
Local, amb un total de 5, d’acord amb
este detall:
Obra adjudicada – Contractiste – Preu
d’adjudicació – Tipus contracte.
Solera Cementeri - RAFAEL ORTEGA
CARAÑANA-21.241,50
euros,
i
3.398,64 euros d'IVA.-menor.
Obra
a
la
guarderia
infantilCONSTRUCCIONS
GERMANS
GARCIA PONS-29.462,00 euros, i
4.713,92 euros d'IVA-menor.
Obra al carrer Forn i PortellesRICARDO TUDÓ CHORDÁ-43.018,50
euros, i 6.882,96 euros d'IVA-menor.
Proposades per la MESA:

Obra al carrer Falquia-BOR-TEC 53.327,61 iva incl - obert.
Obra a la barriada de les MalvinesTEUSA SL – 85.206,57 iva incl - obert.
El ple es dona per assabentat, quedant la
senyora alcaldessa degudament facultada
per a la reglamentària gestió d’aquest
assumpte en benefici dels interessos
municipals.

5.- APROVACIÓ, SI CAL, DE LES
ACTIVITATS SOCIO-CULTURALS
PROGRAMADES.
La senyora Alcaldessa-Presidenta dona
compte de la relació de les següents
activitats socio-culturals per a , si fa el
cas, ser aprovades pel plenari:

ACTIVITATS CULTURALS ABRIL I
MAIG 2009.
6 D’ABRIL
15,30 H.
FORUM TEATRE I EDUCACIÓ
THE FAR WEST

15 D’ABRIL
11,00 HORES
TALLER: JOCS PER A TOTS

20 ABRIL
17,30 H.
LUKAT TEATRE, EL GRAN CIRCO
C/. SANT VICENT

24 D’ABRIL
18,00 H.
TEATRE MITJA LLUNA “ TOTS
CONTEM”
DIA DEL LLIBRE

27 ABRIL

TALLER: DANZA DEL VIENTRE
(PENDENT DE CONFIRMAR DIES)

1 MAIG, 18,00 H.
COMPANYIA TEATRE QUIMERA,
PASSACARRER XINES

7 MAIG
TALLER: USO DE HIERBAS Y
ESPECIAS EN LA COCINA

Considerada la relació d’activitats el
plenari per unanimitat aprova que es
celebren aquestes activitats, autoritzant
l’ús de les dependències públiques que
calguen
per
al
seu
normal
desenvolupament, així com l’ocupació de
via pública quan fora el cas. La senyora
Alcaldessa en nom i representació de la
corporació municipal queda degudament
facultada per aquest acord a la
reglamentària gestió del mateix en
benefici
dels
interessos
públics
municipals.
6.APROVACIÓ,
SI
CAL,
APERTURA D’EXPEDIENT SOCIAL
A EMPADRONATS AL CARRER
FORN, 2 I CARRER JAUME I, 1.
Considerat el número de persones
empadronades tant al carrer Forn número
2 , com al carrer Jaume I, 1 bj , cal fer
revisió patronal per a ajustar els habitants
que realment habiten en dits immobles,
tant de dret com de fet, conjuntament a la
situació social dels mateixos (situació
econòmica i laboral, situació higiènica i
de salubritat de les condicions de vida,
situació dels menors…), donades les
queixes manifestades pels veïns del
municipi. Cal la intervenció dels serveis
socials municipals, amb la col·laboració
que dit departament crega convenient
amb altres administracions (autonòmica,
per tenir les competències en la matèria,

inclús si cal, donar compte a la fiscalia
amb informe municipal, de la situació,
per a la intervenció que calga a la fi de
garantir la convivència social en règim de
normalitat
i
amb
el
servei
d’assessorament jurídic de l’Agència
comarcal per a la gestió de la diversitat
(mancomunitat de la Ribera Alta , ref. nre
527/09).
Vist que és de justícia actuar des de
l’ajuntament per aquest assumpte, el ple
per
unanimitat
aprova
l’obertura
d’expedient social a empadronats al
carrer del Forn número 2 i al Carrer
Jaume I, 1 baix. La senyora Alcaldessa
en nom i representació de la corporació
municipal queda degudament facultada
per aquest acord a la reglamentària gestió
del mateix en benefici dels interessos
públics municipals.

7.DONAR
COMPTE
I
ACCEPTACIÓ, SI CAL, DE LES
SUBVENCIONS I PRESTACIONS
APROVADES
A
FAVOR
DE
L’AJUNTAMENT.

La senyora Alcaldessa dona compte de
les prestacions i subvencions aprovades a
favor d’aquest Ajuntament amb el
següent detall:
- PRESTACIONS:
**L’ajuntament ha rebut per part de
l’Excma. Diputació de València un
vehicle per a ús municipal , FIAT
DOBLO COMBI ACTUAL, 1.3, amb
valor IVA incl. de 10.771,55 euros.
(Prestació gratuïta)
**Servei Mancomunitat de la Ribera
Alta, dirigit a persones adultes-Cursos de
preparación a les proves de la Junta
qualificadora
d’Ensenyament
del
Valencià, de les que es poden beneficiar

6 alumnes d’Alcàntera de Xúquer
(Aportació Municipal: 187,20 euros).
**Direcció General de Salut Pública,
dirigit a manipulador de plaguicides
programats per al primer semestre
d’aquest any.
**Mancomunitat
Alcàntera-CàrcerCotes-Sellent, servei de recollida
d’animals
vagabunds
(aportación
municipal: 810,00 euros).
**Mancomunitat de la Ribera Alta, servei
de recollida de roba usada que serà
destinada a diverses obres socials,
instal·lació d’un contenidor

- Subvencions i ajudes per programes a
executar al municipi
** PPOS 2008, Diputació Provincial, per
a obres d’Acondicionament de les
infraestructes de vies en el nucli urbà, per
un total de 59.180,00 euros (Aportarà el
municipi: 14.795,00 euros – Aportarà la
Diputació: 44.385,00 euros) – El projecte
es presentarà fins el 15 d’abril del 2009
en format digital- la contractació
municipal es farà si compta amb
l’informe favorable pels tècnics de la
Diputació Provincial.
**EZOINT 2009 , aprovada pel Director
Territorial d’Ocupació i Treball per a
programes d’ocupació, als efectes de
cobrir serveis de neteja i de consergeria ,
total import 9.325,50 euros.
**PLA DE PARCS INFANTILS ,
aprovada per Diputació provincial
3.000,00 euros/any . Abans del 30 d’abril
es demana l’anualitat de 2008 i les de
2009 entre el 15 de maig i el 15 de
novembre.
El plenari aprova per unanimitat aprovar
l’acceptació de les prestacions i

subvencions aprovades a favor d’aquest
municipi d’acord amb el detall que consta
dalt. La senyora Alcaldessa en nom i
representació de la corporació municipal
queda degudament facultada per aquest
acord a la reglamentària gestió del mateix
en benefici dels interessos públics
municipals.

8.- APROVACIÓ, SI CAL, DE
PETICIÓ DE AJUDA PER CAUSA
DEL
PLA
D’INVERSIÓ
AUTONÒMICA
PER
A
LES
ENTITATS LOCALS, REF. “PLA
CAMPS”.
El plenari considera al respecte de la
petició d’ajuda per causa de la
convocatòria
del
Pla
d’Inversió
Autonòmica per a les entitats locals, el
següent:
- Procediment de sol·licitud resumit
El termini per a sol·licitar l’autorització
de projectes està comprés entre el dia
28.02.09 al 28.04.09.
La sol·licitud per cada projecte d’inversió
es realitzarà exclusivament a través de
l’aplicació informàtica disponible en la
seu electrònica de la conselleria
d’Economia, Hisenda i Ocupació:
www.gva.es
Podran
presentar
sol·licituds
els
ajuntaments, les mancomunitats i les
agrupacions de municipis.
Les sol·licituds hauran de ser presentades
pels alcaldes o pels secretaris dels
ajuntaments, i, en el cas de les
mancomunitats de municipis per l’òrgan
de govern que exercisca la representació
segons els estatuts propis de la
mancomunitat. En el cas de les
agrupacions de municipis, la presentació

correspondrà a l’alcalde o secretari de
l’ajuntament responsable del compliment
dels requisits sobre adjudicació i
justificació de les obres autoritzades.
Per a la presentació de sol·licituds i altres
tràmits electrònics, i a fi d’assegurar la
identitat del sol·licitant, es requerirà estar
en possessió del certificat digital expedit
per l’autoritat de certificació de la
Comunitat Valenciana.
La sol·licitud haurà de dur adjunta:
Memòria explicativa del projecte
d’inversió, emplenada a través del model
de sol·licitud electrònica, disponible en
l’aplicació informàtica.
Còpia digitalitzada de la certificació
expedida pel secretari de l’ajuntament de
l’acord del ple o junta de govern. En el
cas de les mancomunitats l’acord serà de
l’òrgan de govern a qui competisca
l’aprovació. En el supòsit de l’agrupació
de municipis s’han d’aportar els acords
de tots els ajuntaments agrupats.
Còpia digitalitzada del Projecte Bàsic, si
és el cas.

La senyora alcaldessa dona compte de les
Memòries Explicatives a incloure en la
petició del projecte d’inversió:
- Títol: Accés al poliesportiu d’Alcàntera
del Xúquer.
- Títol: Renovació de xarxa de suministre
i sanejament al casc urbà d’Alcàntera de
Xúquer.
- Títol: Obres d’accesibilitat a l’Edifici de
l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer.

En tot cas, el municipi demanarà en la
seva petició per causa d’aquest Pla
Autonòmic les inversions que s’ajusten a
la quantitat aprovada que en el
repartiment per municipis consta al
DOCV 5964 de data 27 de febrer del
2009, que pel que fa al nostre municipi

d’Alcàntera de Xúquer es xifra en la
quantitat total de 293.248,00 euros.

Atesos els antecedents estudiats, el ple
acorda per unanimitat que pels mitjans
reglamentaris
aquest
Ajuntament
gestione les peticions de memòries
d’inversió esmentades, i en tot cas, que
s’ajuste al total de la quantitat aprovada a
favor d’Alcàntera de Xúquer, els
esmentats 293.248,00 euros del Pla
Autonòmic. La senyora Alcaldessa en
nom i representació de la corporació
municipal queda degudament facultada
per aquest acord a la reglamentària gestió
del mateix en benefici dels interessos
públics municipals.
9.- DONAR COMPTE, DE L’ACTA
INICI OBRA CP CERVANTES.
El plenari es dona per assabentat de la
formalització de l’acta d’inici del nou
CEIP Cervantes, que s’ha lliurat a aquest
Ajuntament d’acord amb aquest detall:

Conegut dit acte formal per a l’inici de
l’obra, el plenari per unanimitat acorda
que es lliure a CIEGSA que l’acta ha
estat degudament atesa per la corporació
municipal, indicant que l’execució de
l’obra es de gran interès per a la nostra
població pel que es deu fer efectiva
d’immediat, ja que es tracta d’una
infraestructura d’interès públic local
d’absoluta necessitat.
Igualment el plenari vol manifestar el seu
reconeixement a la llavor que en l’actual
edifici escolar s’ha fet en Alcàntera de
Xúquer per l’educació de nombroses
generacions d’escolars del nostre poble.

La senyora Alcaldessa en nom i
representació de la corporació municipal
queda degudament facultada per aquest
acord a la reglamentària gestió del mateix
en benefici dels interessos públics
municipals.

10.- APROVACIÓ, SI CAL, DE
PETICIÓ A LA CONSELLERIA
SANITAT
D’AMPLIACIÓ
DE
SERVEIS.
El plenari, després de la consideració feta
per la senyora Alcaldessa, que
l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer
demane a la Conselleria de Sanitat de la
Generalitat
Valenciana,
servei
ambulància continuat al centre de Càrcer,
i fer petició d’adhesió d’aquest acord a la
resta de pobles de la zona mèdica.

2º.- Demanar al coordinador mèdic que
siga de coneixement públic el calendari,
horari i relació d’assistència mèdica a
l’ambulatori d’Alcàntera de Xúquer.
3º.- Donar-se per assabentat de les noves
prestacions amb que compta el nostre
ambulatori per causa del pla d’inversió en
material mèdic, i que està a disposició
dels pacients.
La senyora Alcaldessa en nom i
representació de la corporació municipal
queda degudament facultada per aquest
acord a la reglamentària gestió del mateix
en benefici dels interessos públics
municipals.

11.- ALTRES ASSUMPTES QUE,
PER URGÈNCIA, PODEN PORTAR
A ACORD PLENARI.

Al respecte el plenari considera que
aquesta petició també deu fer-se saber al
coordinador metge, així com plantejar-li
que donada la manca de plantilla mèdica,
de manera pública siga de públic
coneixement la relació de calendari,
horari i metge que estiga destinat a
atendre als pacients en l’ambulatori de la
nostra població.

El ple accepta per unanimitat tractar per
urgència l’assumpte de la notificació de
subvenció aprovada al nostre municipi i
notificada en el dia d’ahir amb ref. NRE
637/2009, per causa d’expedient d’ajuda
RURALTER-LEADER .

Igualment, la senyora Alcaldessa fa saber
al Ple que en Alcàntera de Xúquer, en el
marc del pla d’inversió de material
mèdic, s’ha instal·lat un desfribilador
automàtic, un autoclau i un aparell per a
electros.

* MEMÒRIA VALORADA
REDACTADA PEL TÈCNIC
MUNICIPAL SR. D. JOSÉ DE PABLÓ
RAMÓN:

Així, doncs, el plenari aprova per
unanimitat:
1º.- Fer petició a la Conselleria de Sanitat
de la Generalitat Valenciana, amb trasllat
de la mateixa al coordinador mèdic, per
a que s’implante el servei permanent
d’ambulància al Centre de Salut de
Càrcer, comunicant aquest acord a la
resta de municipis de la nostra àrea de
salut.

1- MEMORIA DESCRIPTIVA

Els antecedents essencials són els que
seguidament es relacionen:

El presente proyecto ha sido
encargado por el Ayuntamiento de
Alcàntera de Xúquer para la adecuación
del espacio de ocio e interés
medioambiental llamado “Pí de Borja”.
Dicho espacio se encuentra
situado en el polígono 11, parcelas 4 y 8

en el Término municipal de Alcàntera de
Xúquer, ocupando cerca de 3.000 m2 de
terreno con alto valor paisajístico.
El estado de conservación del espacio se
puede considerar de bueno pese a carecer
de cualquier tipo de servicios como
señalización y normas de uso, zonas de
descanso, contenedores, etc.

1.1.- COMPOSICIÓN

Se trata de proceder a adecuar la
parcela en cuestión para el disfrute de la
misma como espacio de ocio ambiental,
dotándola
de
mejores
accesos,
señalización, etc..
Inicialmente se realizará la limpieza del
entorno, adaptando el acceso y
señalizando el espacio mediante carteles
de normas y usos.
En segundo lugar se procederá a asegurar
aquellas terrazas en las que sea necesario,
mejorando parte de los márgenes
mediante muros de mampostería, para a
continuación nivelar parte de la parcela y
dotarla de mobiliario; mesas y bancos de
madera.
Para finalizar la actuación se procederá a
la plantación de árboles y arbustos de
especies autóctonas distribuidos por toda
la parcela.

1.3.-CALENDARIO DE TRABAJOS

Tras la aprobación del proyecto se
iniciarían los trabajos descritos con el
siguiente cronograma:
SEMANA
1

SEMANA
2

**RESOLUCIÓ APROVATÒRIA DEL
PROJECTE PRESENTAT I DE LA
SEUA NOTIFICACIÓ AL NOSTRE
AJUNTAMENT, D’ACORD AMB EL
SEGÜENT DETALL:
SEMANA
3

SEMANA
4

SEMANA
5

SEMANA 6

TOTAL
3
SEMANAS
3
SEMANAS
3
SEMANAS
1 SEMANA
1 SEMANA

MOVTO. TIERRAS
MUROS
MAMPOSTERÍA
ACCESOS
MOBILIARIO
PLANTACIÓN

Estableciendo una duración total de los
trabajos de seis semanas.
2 – PRESUPUESTO
Capítulo 1.- Movimiento de tierras
6.810,00
Capítulo 2.- Muros de mampostería
6.300,46
Capítulo 3.- Mejora de accesos
3.800,00
Capítulo 4.- Mobiliario
4.500,00
Capítulo 5.- Plantación árboles y arbustos
3.200,50
Honorarios.1.208,00
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN
MATERIAL 25.818,96
IVA 16%
4.131,03

TOTAL PRESUPUESTO
29.949,99

El plenari acorda per unanimitat fer
expressa acceptació de la subvenció
aprovada per adequació de l’espai “Pi de
Borja”, així com aprovar que totes les
certificacions i documents que s’indiquen
en la resolució autonòmica aprovatòria es
lliuren a la senyora Directora General
d’Empreses
Agroalimentàries
i
Desenvolupament del Medi Rural de la
Generalitat Valenciana. La senyora
Alcaldessa en nom i representació de la
corporació municipal queda degudament
facultada per aquest acord a la
reglamentària gestió del mateix en
benefici
dels
interessos
públics
municipals.

12.- APROVACIÓ, SI CAL,
MOCIONS,
PROPOSTES
PROPOSICIONS.

DE
I

En aquesta sessió no s’han presentat a
aprovació
mocions,
propostes
i
proposicions.

13.- PRECS I PREGUNTES.
- Prec formulat per la senyora regidora
Ana Pilar Bolinches Sanchis, al respecte
de l’estat de la via del tram entre
Alcàntera de Xúquer i el poble vell de
Beneixida, per a que des de l’Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer es demane a la
senyora Alcaldessa de Beneixida que
s’arregle dit camí, ja que considera que
els veïns del nostre poble circulen molt
pel mateix i hi ha greu perill d’accident.
El ple es dona per assabentat del prec de
la senyora regidora.
- Pregunta formulada pel senyor regidor
José Luis Casanova Carbonell, al
respecte de si ha segut per qualcuna
activitat municipal el fet de remoure el
terreny a la zona de les Penyetes. La
senyora Alcaldessa contesta que no hi ha
cap intervenció municipal i que s’ha de
mirar aquest fet.
La
senyora
alcaldessa
dona
coneixement al plenari del calendari i
horari de les piscines municipals per a la
propera temporada estiuenca de 2009 :
Calendari.................................................
Horari d’obertura al públic de les piscines
Del 6 de juny fins el 30 de juny
De 12 a 14 i de 16 a 20:30 hores.
De l’1 de juliol fins el 23 d’agost
De 12 a 20:30 hores.
Del 24 d’agost fins el 6 de setembre
De 12 a 14 i de 16 a 19 hores.
No tractant-se més assumptes la senyora
Alcaldessa
–
Presidenta
declara
finalitzada la sessió a les 21: 40 hores de
la data fixada dalt, 7 d’abril del 2009, de
la qual cosa com a secretària, done fe.

Vist-i-plau,
L’Alcaldessa
La secretària - interventora

Presidenta

Sra. Marta Expósito Andrés (PSPVPSOE)
Sra. Ana Pilar Bolinches Sanchis (PP)
Sr. José Luis Casanova Carbonell (PP)
Sr. Gaspar Linares Lluch (PP)
SECRETÀRIA
Sra. Mª Teresa Soler Tarazona
NO ASSISTENTS
Ramón Peris Guijarro (PSPV-PSOE)

AJUNTAMENT D’ALCÀNTERA DE
XÚQUER (VALENCIA)
ACTA DE :
LA SESSIÓ MUNICIPAL DE PLE
EXTRAORDINARI DE 11 DE MAIG DEL
2009.
ASSISTENTS
ALCALDESSA-PRESIDENTA
Sra. Teresa Nieves Perucho Blasco
(PSPV-PSOE)
REGIDORES I REGIDORS
Sr. Vicente Igual Gurrea (PSPV-PSOE)
Sra. Eva Peris Lluch (PSPV-PSOE)
Sra. Àngela Estarelles Pascual (PSPVPSOE)

En el Saló de Sessions de
l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer
(València), a les 11:10 hores del dia
11 de maig del 2009, es reuneix el
Ple
Municipal
en
sessió
extraordinària,
prèvia
la
seua
convocatòria amb notificación de
l’ordre del dia.

Tot presidint la Sra. Alcaldessa Na
Teresa Nieves Perucho Blasco i amb
l’assistència
de
la
secretària
municipal.

- Proposada número 789/2009: Teresa Briz
Aguado- 1.505,00 euros.
- Proposada número 780/2009: Juan Enrique
Durá Oroval – 1.500,00 euros.
La senyora Alcaldessa ordena l'inici de la sessió i és
tracten els punts de l'ordre del dia amb el següent resultat:
2.- SORTEIG DE COMPONENTS DELS
MESOS ELECTORALS AMB MOTIU DELS
S'accepta pel ple tractar el punt 3 abans que el punt 2, per ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU
operativitat dels servicis informàtics per al sorteig de meses DEL 7 DE JUNY DEL 2009.

electorals.

El plenari es desplaça a les oficines
administratives per a procedir
ORDRE DEL DIA
sistemàticament informàtic a la celebració
del sorteig de membres de les MESES
1.- APROVACIÓ, SI CALÇ, DE LA l'ACTA DE LA SESSIÓ electorals A i B corresponents al nostre
DE 7 d'ABRIL DEL 2009.
municipi, amb motiu de la convocatòria de
les Eleccions al Parlament Europeu per al
Vist l'esborrany de l'acta de la sessió de data 7 d'abril del 2009,
dia 7 de juny del 2009, obtenint-se el
s'aprova per unanimitat dels membres de la corporació que van
assistir a la mateixa i estan hui presents, autoritzant-se la seua resultat següent:
transcripció al Llibre d'Actes, en format paper i magnètic.

3.- APROVACIÓ, SI CALÇ, DE PROPOSTA PER A GESTIÓ
DEL BAR DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL.
Vistes la convocatòria de contracte menor per a la gestió del bar
del poliesportiu municipal durant la temporada estival de 2009,
com és tradició en este municipi.
Vistes les propostes presentades pels interessats en tal expedient
de concessió administrativa.
Atés que pel plenari s'analitza que, donada la redacció de la
convocatòria, preval sobre qualsevol altre el criteri econòmic,
sense que puga donar-se lloc a puntuació per baremació, per tant,
s'entén que en el 2009 s'haurà d'atendre únicament a este criteri,
havent de considerar per a successius exercicis altres
consideracions en la convocatòria.
Per tant, com contracte menor que és, deu l'Alcaldia resoldre i
contractar el mateix, quedant el llistat de participants per orde
d'oferta econòmica de major a menor com seguix:
- Proposada número 798/2009: Mª Amparo Benavent Lorente1.520,00 euros.

No havent-hi més assumptes que tractar, la
senyora Alcaldessa declara finalitzada la
sessió a les 12:20 hores de la data 11 de
maig del 2009, de la qual cosa en la meua
qualitat de secretària, done fe.

VIST I PLAU. L'ALCALDESSA
SECRETÀRIA.

LA

ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE ORDINARI DE
L’AJUNTAMENT D’ALCÀNTERA DE XÚQUER
CELEBRAT EN DATA DE 15 DE JUNY DEL 2009.

ASSISTENTS
ALCALDESSA-PRESIDENTA
Sra. Teresa Nieves Perucho Blasco (PSPV-PSOE)
REGIDORES I REGIDORS
Sr. Vicente Igual Gurrea (PSPV-PSOE)
Sra. Eva Peris Lluch (PSPV-PSOE)
Sr. Ramón Peris Guijarro (PSPV-PSOE)
Sra. Àngela Estarelles Pascual (PSPV-PSOE)
Sra. Marta Expósito Andrés (PSPV-PSOE)
Sra. Ana Pilar Bolinches Sanchis (PP)
Sr. José Luis Casanova Carbonell (PP)
SECRETÀRIA
Sra. Mª Teresa Soler Tarazona
NO ASSISTENT, amb justificació
Sr. Gaspar Linares Lluch (PP)

En el Saló de Sessions de l’Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer (València), a les
21:05 hores del dia 15 de juny del
2009, es reuneix el Ple Municipal en
sessió ordinària, prèvia la seua
convocatòria amb notificación de l’ordre
del dia.
Tot presidint la Sra. Alcaldessa Na
Teresa Nieves Perucho Blasco i amb
l’assistència de la secretària municipal.

La senyora Alcaldessa-Presidenta ordena l’inici de la sessió i tractan-se amb el
següent resultat pel plenari
L’ODRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ, SI PROCEDIX, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA D'11
DE MAIG DEL 2009.

L'esborrany de l'acta ha sigut repartit als membres del plenari conjuntament a la
convocatòria, que per unanimitat aproven la seua redacció, autoritzan-se la
seua transcripció al Llibre d’Actes en paper i suport magnètic.
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA
DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ.

RELACIÓ

DE

Nº

DATA
CONCEPTE
3-4-09 Ocupació via pública
7-4-09 Adaptació memòries EZOINT
7-4-09 Aprovació certificació i execució obra PAU 2008- Ref. Cementeri
Devolució taxa fem Salvador Carbonell
14-4-09 Pavia
15-4-09 Adaptació memòria SALARI JOVE
15-4-09 Adjudicació provisional obra- OBRA FEIL - FALQUIA
15-4-09 Adjudicació provisional obra-OBRA FEIL-MALVINES
21-4-09 Petició d'ajudes instruments de música-Diputació
Convocatòria pública i plec de condicions per a gestió bar poli-piscina
21-4-09 09
22-4-09 Convocatòria publica i plec de condicions socorrisme piscina 2009
24-4-09 Subvenció senyalització xicotets municipis-petició
24-4-09 Devolució IVMTM - Antonio Roca Soler
24-4-09 Devoluicó IVMTM- Jorge Posadas
24-4-09 Aprovació minuta tècnica per projecte Camí Gavariol-Ref.Donato Jiménez
29-4-09 Apració relació plusvàlues
30-4-09 Adjudicació definitiva carrer Falquia-ref. Bor-Tec
4-5-09 Devolució IVMTM - Eliseo Angulo
4-5-09 Petició subvenció INEM AGRÍCOLA 2009
5-5-09 Petició subvenció esdeveniments locals 2009-Generalitat
Autorització ocupació amb taules i cadires- BAR
6-5-09 XÚQUER
6-5-09 Autorització ocupació amb taules i cadires- BAR ZURDO
6-5-09 Convocant ple extraordinari 11 de maig del 2009
6-5-09 Autorització ocupació amb taules i cadires- BAR JUBILATS
7-5-09 Llicència obra major a Antonio Benítez Llovet
7-5-09 Aprovant relació obres menors
7-5-09 Ocupació via pública
8-5-09 Adjudicació definitiva carrer Malvines - ref. Teusa
8-5-09 Resolució adaptació memòries EMCORP
11-5-09 Autorització ocupació amb taules i cadires - BAR KUKIS
11-5-09 Autorització ocupació amb taules i cadires- PASTISSERIA LA VALL
11-5-09 Adjudicació defintiva socorrisme piscina 2009 - Ref. Vicent Mompó Aledo
11-5-09 Relació de pagaments - 10 factures.
12-5-09 Rectificació ocupació taules i cadires - BAR JUBILATS
13-5-09 Aprovant llista per a contractació personal neteja
14-5-09 Canvi de titularitat - Mª Mercedes Espí
14-5-09 Comunicació ambiental - Tatina Guillem Rodríguez
14-5-09 Devolució IMVTM , Ramón Jerezano
14-5-09 Adhesió programa beques Diputació
15-5-09 IVMT-minusvàlua Luis Pérez Clemente
15-5-09 Baixa rebut Gual, Dolores Carroza Cerrato

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
52
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

RESOLUCIONS

2009

90
91
92
93
94

18-5-09
18-5-09
20-5-09
20-5-09
20-5-09

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

20-5-09
25-5-09
25-5-09
25-5-09
1-6-09
1-6-09
2-6-09
4-6-09
8-6-09
9-6-09
9-6-09
9-6-09
15-6-09

Devolució taxa fem Vicente J. Roca Villar
Aprovació factura subvenció restauració mobles antics-Lola Arcas
Clàsules plec condicions servei de recollida de fem
Aprovació definitiva certificacions de l'obra Camí del Gavariol-Ref. Pavasal.
Aprovació relació nº 12
Aprovació relació nº 13- Obra carrer Forn- Ricardo J.
Tudó.
Generació de crèdits per ingressos de les obres FEIL 2009 - 5 OBRES
Aprovació relació nº 14
Aprovació honoraris a Donato Jiménez per redacció obra PAU-2008 (CEMENTERI)
Nomenament de policia local . Temporal
Aprovant pagament certificació 1º i única obra Llosa Cementeri (FEIL)
Autorització ocupació amb taules i cadires - LA TASCA
Devolució IVTM - José Moreno Cardona
Petició de subvenció per equipament informàtic per a la biblioteca-Generalitat
Aprovant liquidació certificacions 1 a 3 del PPOS 2008-obra 123-Renovació carrers-Teusa

Aprovant justificació final obra Pla de Millora - Vies públiques urbanes- Pavasal
Decret convocatòria Ple ordinari 15-6-2009 a les 21:00 hores.
Relació pagaments nº 15 - Nòmines Ramón Carbonell i Concepción Santos

El plenari examina la relació de resolucions dictades des de la darrera sessió,
quedant assabentats.

3.- APROVACIÓ, SI CAL, D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL PER A GESTIÓ
DEL SERVEI DE RECOLLIDA DEL FEM I FACULTAT PER A LA SEUA
ELEVACIÓ A DEFINITIVA.
Per la senyora Alcaldessa es comunica al Ple que, gestionat el corresponent
expedient de contractació per a la gestió del servei de recollida del fem, i
d’acord amb les cláusules que regeixen el mateix, s’ha elevat al plenari la
següent
PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL DIA 11 DE JUNY DEL
2009:
* Per la proposta presentada per LIMPIEZA Y ASEO URBANO S.L., (LIASUR)
A) Proposta econòmica: 36.408,12 euros= 22,97 punts.
B) Puntuació servicis i gestió: 28.25 punts.
C) Puntuació material i personal: 13,90 punts.
Total punts: 65,12
Li seguixen per orde de puntuació:
* Esteve Barberá Esteve
A) Proposta econòmica: 32.181,09 euros= 50,00 punts.
B) Puntuació servicis i gestió: 7,50 punts
C) Puntuació material i personal: 6,53 punts.
Total punts: 64,03

* Técnicas y tratamientos medioambientales-TECMA:
A) Proposta econòmica: 34.546,60 euros= 34,88 punts.
B) Puntuació servicis i gestió: 12,55 punts.
C) Puntuació material i personal: 11,11 punts.
Total punts: 58,64
* GIRSA:
A) Proposta econòmica: 36.505,13 euros= 22.34 punts.
B) Puntuació servicis i gestió: 19,31 punts.
C) Puntuació material i personal: 15,53 punts.
Total punts: 57,18

Comprovada l'oferta presentada per Hermanos Calsitas, es declara l'oferta
temerària vist que la mitjana de les baixes (79,895:5= 15,97) + 10 punts, ens
dona un total de 25,97 d'índex per a declarar baixa temerària, i la seua oferta
xifrada en 28.401,56 euros suposa una baixa percentual de 28,996.
Veure: Sentència de l'Audiència Nacional de 15 de Juny del 2007 : Adaptant el seu
contingut al que s'ha dit a la nova legislació de Contractes, l'article 136 de la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic es referix a les ofertes amb
valors anormals o desproporcionats; I l'article 91 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Públic al referir-se a l'exigència i règim de la garantia provisional,
la doctrina entén d'aplicació la baixa temerària fixada en la jurisprudència en la nova
legislació de contractes del sector públic, tal com proposa la Mesa.
La dita circumstància és comunicada a la comercial Hnos. Calsitas que ens
lliura una còpia de contractes adjudicats per altres ajuntaments que no formen
part de l'expedient contractual que ens ocupa.
Per la qual cosa, en este punt de la tramitació els passos a seguir d’acord amb
el plec regulador són els següents:

- 17.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL

17.1.A la vista de la proposta de la Mesa de contractació, l'òrgan de
contractació dictarà l'adjudicació provisional del contracte en el termini
màxim de dos mesos, a comptar de l'obertura de les proposicions.
Transcorregut l'indicat termini sense haver-se dictat acord sobre
l'adjudicació provisional, els licitadors podran retirar les seues ofertes i les
garanties constituïdes.
17.2.L'adjudicació que realitze l'òrgan de contractació haurà d'acomodar-se a
la proposta de la Mesa de contractació, llevat que esta l'haja efectuat
amb infracció de l'ordenament jurídic, i en este cas la convocatòria

quedarà sense efecte, o quan, d'acord amb el que preveu la clàusula 17.4, es
presumisca fundadament que la proposició no pot complir-se com a
conseqüència de baixes desproporcionades o temeràries, aplicant-se el
que establixen els articles 85 i 86 del Reglament General de la LCAP.
17.3.L'adjudicació provisional haurà de dictar-se, en tot cas, sempre que alguna
de les proposicions presentades reuna els requisits exigits en el present plec
de condicions.
17.4.L'adjudicació provisional haurà de notificar-se als licitadors, i publicar-se
en el diari oficial en què es va publicar l'anunci de licitació, o en el perfil
de contractant.
18. CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA
18.1.L'adjudicatari provisional haurà d'acreditar, en el termini màxim de 15 dies,
la constitució de garantia definitiva, per l'import d'adjudicació del
contracte, exclòs l'IVA.
No serà necessària la constitució de la garantia ressenyada quan
l'adjudicatari haguera constituït en el mateix termini, o amb anterioritat al
mateix, garantia global per un import suficient davant de l'Administració
contractant, , i la dita garantia es trobara vigent i efectiva,
18.2.La garantia podrà constituir-se en metàl·lic, per mitjà d'aval , en valors
públics o en valors privats, per contracte d'assegurança de caució, o per
retenció de part del preu, en la forma i condicions establides en els
articles 55 i següents del Reglament General de la LCAP, havent de
depositar-se el seu import, o la documentació acreditativa corresponent, en
la Tresoreria de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer. Els avals i els
certificats d'assegurança de caució hauran d'estar validats.
18.3.Quan, a conseqüència de la modificació del contracte, experimente variació
el valor del mateix, es reajustarà la garantia en el termini de quinze dies,
comptats des de la data en què es notifique a l'adjudicatari la resolució de
modificació del contracte.
18.4.En el termini màxim de quinze dies, comptat des de la data en què es facen
efectives, si és el cas, les penalitats o indemnitzacions, l'adjudicatari
haurà de reposar o ampliar la garantia constituïda en la quantia que
corresponga, incorrent, en cas contrari, en causa de resolució.
19.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER L'ADJUDICATARI
PROVISIONAL

19.1.- L'adjudicatari provisional haurà d'acreditar, en el termini màxim de 8
dies hàbils, comptats des del següent a aquell en què es publique
l'adjudicació en el bop-València, que es troba al corrent en el compliment
de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
19.1.1.L'acreditació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries es realitzarà presentant la següent documentació, d'acord
amb els articles 13 i 15 del Reglament General de la LCAP:
- Últim rebut de l'Impost sobre Activitats Econòmiques o el
document d'alta en el mateix, quan esta siga recent i no haja sorgit
encara l'obligació de pagament. L'alta haurà d'adjuntar-se en tot cas
quan en el rebut aportat no conste l'epígraf de l'activitat . Esta
documentació haurà d'estar referida a l'epígraf corresponent a l'objecte del
contracte que els faculte per al seu exercici en l'àmbit territorial en què
les exercixen, havent de complementar-se amb una declaració
responsable del licitador de no haver-se donat de baixa en la matrícula de
l'esmentat Impost.
- Certificació administrativa expedida per l'òrgan competent de
l'Administració de l'Estat, pel que fa a les obligacions tributàries amb este
últim.
- Certificació administrativa expedida per l'òrgan competent de
l'Administració de la Comunitat Valenciana, pel que fa a les obligacions
tributàries amb la mateixa.
El licitador que no estiga obligat a presentar totes o alguna de les
declaracions o documents corresponents a les obligacions tributàries que
es relacionen en l'article 13 del Reglament General de la LCAP, haurà
d'acreditar tal circumstància per mitjà de declaració responsable.
19.1.2.L'acreditació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions
amb la Seguretat Social es realitzarà per mitjà de certificació expedida
per l'autoritat administrativa competent. En el supòsit que haja de tindre's
en compte alguna exempció, s'haurà d'acreditar tal circumstància per mitjà
de declaració responsable.
19.2.Les certificacions a què es referixen les clàusules anteriors hauran de ser
expedides d'acord amb el que disposa l'article 15 del Reglament General de
la LCAP i, si és el cas, podran ser remeses a l'òrgan de contractació per
via electrònica, d'acord amb la normativa vigent aplicable respecte
d'això. No obstant l'anterior , el licitador proposat com a adjudicatari
no estarà obligat a aportar les dites certificacions si en la declaració
responsable a què es referix la clàusula 13.2.3 ha autoritzat expressament a
l'Administració contractant per a obtindre de l'Administració certifiquen-te
la informació que acredite que complix les circumstàncies indicades.

(No és cita la clàsula 19.3, ja que fa referència a comercials extrangeres, que
no fa al cas)

19.4.L'adjudicatari provisional haurà d'aportar, així mateix, els documents que
acrediten la efectiva disposició dels mitjans que s'haguera compromés
adscriure a l'execució del contracte, d'acord amb el que preveu les clàusules
4.2 i 13.3.5 del present plec
20.-ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
20.1.- Dins dels 10 dies hàbils següents a aquell en què expire el termini de
15 dies hàbils per a la presentació de la documentació de l'adjudicatari
provisional, que es referix la clàusula anterio, l'òrgan de contractació haurà
de dictar una resolució d'adjudicació definitiva a favor de l'adjudicatari
provisional, sempre que este haja presentat la dita documentació i acreditat
que reunix les condicions exigides a este efecte.
20.2.Quan no procedisca l'adjudicació definitiva del contracte al licitador que
haguera resultat adjudicatari provisional, per no complir este les condicions
necessàries per a això, l'Administració, de conformitat amb el que establix
l'article 135.5 de la LCSP, podrà efectuar una nova adjudicació provisional
al licitador o licitadors següents a aquell, per l'orde en què hagen quedat
classificades les seues ofertes, sempre que això fóra possible i que el nou
adjudicatari haja prestat la seua conformitat, i en este cas es concedirà a
este un termini de 10 dies hàbils per a omplir allò que s'ha assenyalat en les
clàusules 18 i 19.
En conseqüencia, i obert el torn de votació per la presidència amb el
següent resultat respecte de l’adjudicació provisional a la proposta de la
Mesa de Contractació:
VOTS A FAVOR: 6 , PSPV-PSOE.
VOTS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONS: 2 , PP
El ple ACORDA:
1.- Adjudicar provisionalment el servei de recollida de RSU d’Alcàntera de
Xúquer , per causa d’expedient de contractació obert a l’efecte, al licitador
proposat per la Mesa de Contractació i que ha obtés major puntuació:
LIASUR
LIMPIEZA Y ASEO URBANO S.L.

Camino del Fútbol 1
46810 Enguera
2.- Que la senyora Alcaldessa comunique a tots el licitadors el resultat d’este
acord.
3.- Que la senyora Alcaldesa requereixca a LIMPIEZAS Y ASEO URBANO
S.L., la següent documentació:
1.- Constitució de la garantia definitiva: per import de 1.701,31 euros (5 por ciento
del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido). La
garantia podrà constituir-se en metàllic, per mitjà d'aval , en valors públics o en
valors privats, per contracte d'assegurança de caució, o per retenció de part del preu.
2.- Acreditació que la seua empresa es troba al corrent en el compliment de les
seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.:
L'acreditació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries es realitzarà
presentant la següent documentació:
- Últim rebut de l'Impost sobre Activitats Econòmiques o el document d'alta en el
mateix, quan esta siga recent i no haja sorgit encara l'obligació de pagament. L'alta
haurà d'adjuntar-se en tot cas quan en el rebut aportat no conste l'epígraf de
l'activitat . Esta
documentació haurà d'estar referida a l'epígraf corresponent a l'objecte del contracte que els
faculte per al seu exercici en l'àmbit territorial en què les exercixen, havent de
complementar-se amb una declaració responsable del licitador de no haver-se donat de
baixa en la matrícula de l'esmentat Impost.
- Certificació administrativa expedida per l'òrgan competent de l'Administració de
l'Estat, pel que fa a les obligacions tributàries amb este últim.
- Certificació administrativa expedida per l'òrgan competent de l'Administració de la
Comunitat Valenciana, pel que fa a les obligacions tributàries amb la mateixa.
L'acreditació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat
Social es realitzarà per mitjà de certificació expedida per l'autoritat administrativa
competent.
3.- L'adjudicatari provisional haurà d'aportar, així mateix, els documents que acrediten la
efectiva disposició dels mitjans que s'haguera compromés adscriure a l'execució
del contracte.
El que li comunicarà, fent-li saber que el calendari per a les actuacions de contractació
previst, donada la necessitat la reglamentària prestació del servici de referència és el
següent:
- La publicació de la seua adjudicació provisional ja ha sigut comunicada a tots els licitadors
i la publicació de la mateixa ha sigut ordenada al BOP de la província de València .
- Fins a dilluns que ve dia 22 de juny del 2009, presentació dels documents fixats en els
punts 1 a 3 citats dalt (Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer – Carrer
Ausiàs March, 2 ).

- Els dies 22 i 23 de juny del 2009, revisió de la documentació i preparació de l'adjudicació
definitiva, que cas d'estar tot correcte, li serà comunicada el dia 25 de juny com a màxim.
- El dilluns 29 de juny del 2009, acte de firma del contracte, que es formalitzarà d'acord
amb el model fixat en l'annex del plec de clàusules de contractació.
- El dia 1 de juliol del 2009, inici del servici.
4.- Que la presidenta d’este Ajuntament, en nom i salvaguarda dels interessos
municipals, queda facultada expresament per a elevar a definitiva l’adjudicació
provisional, sempre i quan totes i cadascuna de les condicions siguen
acomplides reglamentariament per LIMPIEZAS Y ASEO URBANO S.L., així
como per a gestionar i formalitzar tota la documentació contractual que
corresponga en raó d’este expedient, i obligatoriament fent constar les
condicions estes condicions d’adjudicació:
ADJUDICATARI:
LIMPIEZA Y ASEO URBANO S.L. (LIASUR), amb CIF:
B97054936, representada per D. José Ramón Boyer Aparicio, amb D.N.I. 20405765G, amb
domicili a efectes de notificacions en carrer Camí del Futbol s/n del municipi d'Enguera
(València), , per ser la proposició que major puntuació ha obtingut en proposta de la
Mesa de Contractació, acceptada pel plenari municipal, açò és: 65,12 punts, d’acord amb el
següent preu cert i periode temporal:

- Preu cert:
La quantitat per a l'any 1 ( que es compta des del dia 1 de juliol de 2009 fins el transcurs de
365 dies, ambdós inclosos):
- Trenta-quatre mil vint-i-sis euros amb vint-i-huit cèntims (34.026,28 €)
- 7% d'IVA: Dos mil tres-cents huitanta-un euro amb huitanta-quatre cèntims (2.381,84 €)
- Total per a l'any 1: Trenta-sis mil quatre-cents huit euros amb dotze cèntims (36.408,12
€).

- Termini:
2 ANYS, amb pròrroga anual, amb un màxim de 4 anys.

4.- APERTURA, SI CAL, DE MODIFICACIÓ DE
REGULADORA DELS GUALS (REF. CARRER FALQUIA),

L’ORDENANÇA

Per part de la senyora Alcaldessa es fa constar que és tracta de fixar en l'ordenança
fiscal reguladora que l'objecte ni el subjecte d'autorització de guals pot esser un baix
amb eixida al carrer Falquia, que es proposa siga oficialment declarat com de vianants.
Per la Sra. Alcaldessa s'exposa la necessitat que el carrer de la Falquia, es declare de
vianants, atés que esta declaració no perjudicaria el tràfic en la zona, ha sigut consensuat
amb el veïnat de la mateixa i queda així plantejada en el projecte inclòs en obra FEIL,
que està en execució.
Per tant, entenent que esta proposta està plenament justificada, se sol·licita al
ple el seu vot favorable per a:

Primer: Transformar el carrer Falquia en carrer de vianants, amb prohibició del
trànsit de vehicles, inclosos residents, excepte servici públic ( REIAL DECRET
LEGISLATIU 339/90, de 2 de març, PEL QUE S'APROVA EL TEXT
ARTICULAT DE LA LLEI SOBRE TRAFIQUE, CIRCULACIÓ DE VEHICLES A
MOTOR I SEGURETAT VIAL.Article 7. Competències dels municipis.)
Segon: Facultar a la Sra. Alcaldessa perquè adopte les mesures adequades
per a executar este acord.
El ple estudia la proposta d’acord de la presidència, i contestades qüestions de
la senyora Regidora Ana Pilar Bolinches Sanchis, al respecte de si al nou
PGOU apareix dit carrer com de vianants, sent contestat afirmativamente per
l’Alcaldessa, al respecte de si hi han guals actualment autoritzats, sent
contestat negativament per la presidència. Igualment l’Alcaldessa fa saber que
les vivendes no tindran retirada, per la qual cosa es mantindrà l’actual espai de
vial al carrer Falquia.
S’obri el torn de votació i la proposta de l’Alcaldia queda aprovada per majoria
després del següent resultat:
VOTS A FAVOR: 6 PSPV-PSOE
VOTS EN CONTRA: 0.
ABSTENCIONS: 2, PP.
En conseqüència, ACORD DEL PLE:
Primer: Transformar el carrer Falquia en carrer de vianants, amb prohibició del
trànsit de vehicles, inclosos residents, excepte servici públic, i amb límit al
conegut popularment con magatzem de calores ( REIAL DECRET LEGISLATIU
339/90, de 2 de març, PEL QUE S'APROVA EL TEXT ARTICULAT DE LA LLEI
SOBRE TRAFIQUE, CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT
VIAL.Article 7. Competències dels municipis.) i amb límit al conegut
popularment con “magatzem de calores”.
Segon: Facultar a la Sra. Alcaldessa perquè adopte les mesures adequades
per a executar este acord.

Per acotació a l’assumpte dels vials , la senyora Alcaldessa fa saber al ple que
al carrer del Forn s’entrarà de de l’Esglèsia, i que al mateix s’intal·larà una
placa de prohició per aparcar. També a les portelles entre carrer Sant Vicent i
Colón, s’aparcarà amb rotació mensual, i al inici de les portelles sense eixida,
es ficarà placa de direcció prohibida.

5.- NOMENAR, SI
PROVINCIALS 2009.

CAL,

ALS

ADJUDICATARIS

DE

LES

BEQUES

Este Ajuntament està adherit al pla de beques provincials per a estudiants, als efectes
que els mateixos puguen millorar la seua formació pràctica en el si de les
administracions locals de la província de València.
Obert termini per a presentació d'ofertes, seguint les directrius provincials,
s'han presentat per registre fins al final del termini fixat per a això: 5 de juny del
2009.
El divendres 12 de juny s'ha reunit la comissió de valoració, formada d'acord
amb les normes provincials, i ha adjudicat les tres beques que corresponen a
este municipi a què es relacionen a continuació, després de la seua avaluació
d'acord amb les clàusules fixades per l'Excma. Diputació Província de València;
comissió de valoració fixada a este efecte presidida per l'Alcaldia i formada per
les vocals, Sra. Marta Expósito Andrés i Sra.Teresa Bernabeu Talens:
- Ana Ferri Valero (1 beca-3 mesos)
- Cristina Sanz Lacuesta (1 beca-3 mesos)
- Jordi Ribera Benavent (que empatat amb Miquel Ramón Peris, ha resultat
beneficiari, per sorteig) (1 beca-3 mesos)
Els perfils a què corresponen les beques són: servicis socials, animació cultural
i esports.
La duració proposada és de 3 mesos/becari (juliol-agost-setembre), amb cost
brut per mes de 600,00 euros cada un d'ells, aportant el municipi un 20% de la
quantia total.
La senyora regidora de Cultura i Educació, Marta Expósito, fa exposició al
plenari del procés seguit per causa d’este assumpte.
S'eleva al ple perquè en prengua coneixement, fent constar que prèviament a
la sessió s'han lliurat els formularis obligatoris a l'Excma. Diputació de València
per a constància del procediment seguit. El ple es dona per assabentat i conforme.

6.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE POLICIA LOCAL INTERÍ.
La presidència dóna compte del nomenament i presa de possessió del policia local interí
anomenat d'acord amb este detall:

RESOLUCIÓ DE NOMENAMENT
DECRET NÚMERO 99 /2009 DE 1 DE JUNY DEL 2009, DE L'ALCALDIA DE
L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER
NA TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO, ALCALDESSA-PRESIDENTA DE
L’AJUNTAMENT D’ALCÀNTERA DE XÚQUER (VALENCIA)

Nomenament com a funcionari interí des de la bossa de l'Ajuntament d’Alcàntera de
Xúquer, als efectes d’agent de la policia local, constant en actes la superació del procés
de selecció de policia local amb caràcter d'interí.
Vist que la proposta que s'inclouen en l'expedient les actes de la proposta del tribunal
creat a este efecte, en el que consta que l'aspirant complix els requisits previstos en la
convocatòria pública i en la normativa aplicable i que es fa constar que en la tramitació
de l'expedient s'han observat les prescripcions legals i reglamentàries d'aplicació en la
matèria.
De conformitat amb el que disposa l'article 21.1 h de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i en l'article 41.14 del Reial Decret
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
DECRET:
Primer.- Anomenar per acreditació en borsa de treball d'administració pública local,
funcionari interí als efectes de cobrir vacant per trobar-se no coberta lloc de policia
local d'este Ajuntament a:
DNI: 44857321F
COGNOMS I NOM: EL-HAWASH LÓPEZ, ISAAC
DATA DE NAIXEMENT: 30/04/1979
Segon.- Serà necessari que per a perfeccionar el nomenament com a funcionari interí
que l'aspirant proposta preste jurament o promesa, de conformitat amb el que establix el
Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, i que s'incorpore al seu lloc de treball en el termini
màxim d'una setmana comptat a partir del dia següent de notificació d'esta resolución,
així com presentar informe mèdic favorable de no patir cap enfermetat
infectocontagiosa o cap altra que no fera possible la seua activitat per a ser agent de la
policia local i intergrar-se a la funció pública.
Tercer.- El nomenament tindrà vigència d’una mensualitat a comptar des del 2 de juny
del 2009 , podent-se prorrogar fins que es cobrisquen les vacants de
servici,especialment, per causa de període vacacional aprovat per als agents de la policia
local d'esta corporació municipal, podent cessar així mateix quan esta Entitat considere
que ja no hi ha raons de necessitat o urgència que motiven el seu nomenament, o bé
quan per causes sobrevingudes es produïsca amortització de plaça.
Quart.- Contra esta resolució cal interposar recurs contenciós administratiu en termini
de dos mesos següents a la seua publicació o notificació, davant de la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, o bé ,
potestativament recurs de reposició davant d'esta Alcaldia en el termini d'un mes.
D’esta resolució donaré compte i raó al plenari municipal en la propera sessió que es
celebre.A Alcàntera de Xúquer a 1 de juny del 2009. L'Alcaldessa-Presidenta,
Firmat.Teresa Nieves Perucho Blasco

ACTA DE LA PRESA DE POSSESSIÓ DEL FUNCIONARI INTERÍ
SR. ISAAC EL-HAWASH LÓPEZ.
A ALCÀNTERA DE XÚQUER a 2 de juny del 2009.
Davant de la senyora Alcaldessa – Presidenta, Na Teresa Nieves Perucho Blasco, compareix el
senyor Isaac El-Hawash López, proveït de D.N.I. 44.857.321F, amb la finalitat de prendre
possessió d'acord amb les formalitats legals com a funcionari interí agent de la policia local, per
al que ha sigut anomenat en virtut de resolució d'esta Alcaldia de data 1 de juny del 2009 (R.A.
99/2009). l'Alcaldesa, en compliment del que es regula en l'article 137 del text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d'abril i d'acord amb allò que ve previst en el Reial Decret 707/1979, de 5
d'abril, li pren jurament o promesa amb la següent fórmula establida:
- Jura o promet per la seua consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
funcionari interí agent de la policia local d'este Ajuntament, amb lleialtat al Rei i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat?
El senyor Isaac El-Hawash López, respon afirmativament.
A continuació l'interessat pren possessió del seu càrrec com a funcionari interí d'este
Ajuntament, anomenat per causa de necessitat per a cobrir el servici d'efectiu d'agent de la
policia local durant 1 mes des d’aquesta data, prorrogable, especialment, per als períodes
vacacionals dels efectius de la policia de la plantilla municipal, coneixent que cessarà així
mateix quan esta Entitat considere que ja no hi ha raons de necessitat o urgència que motiven el
seu nomenament, o be quan per causes sobrevingudes és produïsca amortització de plaça.
En prova de tot allò que s'ha exposat, s'alça esta acta en triplicat exemplar i a un sol efecte, en el
lloc i data indicats, amb la firma de la persona interessada i de l'Alcaldessa.
L'ALCALDESSA

EL FUNCIONARI INTERÍ

TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO

ISAAC EL-HAWAS LÓPEZ

7.- DONAR COMPTE D'EXPEDIENTS D'AJUDES I SUBVENCIONS
SOL·LICITADES i GESTIÓ DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ:

242

ADAPTACIÓ MEMÒRIES
EZOINT

SERVEI VALENCIÀ D´OCUPACIÓ I FORMACIÓ

08/04/2009 13:08:00 BARÓ DE CÀRCER
08/04/2009

46001

36
VALENCIA
ESPAÑA

2009
245

VALENCIA
SERVEI VALENCIÀ D´OCUPACIÓ I FORMACIÓ

SUBVENCIO PROGRAMA

EMCORJV 2009.
15/04/2009 9:37:29 BARÓ DE CÀRCER
2009

VALENCIA

VALENCIA

248

36
ESPAÑA
CAMPANYA SONA LA
DIPU: JOCS INFANTILS:
3000 €.
SOL·LICITUD JOCS
INFANTILS

DIPUTACION PROVINCIAL VALENCIA

15/04/2009 13:28:17 PZA/ MANISES, 4
46003

15/04/2009
2009

VALENCIA

VALENCIA

275

SUBVENCIO INSTRUMENTS M

INSTITUT VALENCIÀ DE LA MÚSICA

21/04/2009 13:21:21 VIRIAT
46001

21/04/2009

1
VALENCIA

VALENCIA

ESPAÑA

SECRETARIA AUTONÓMICA DE COHESIÓN
TERRITORIAL

280

46003

24/04/2009

VALENCIA

284

GENERALITAT VALENCIANA

27/04/2009 17:27:28 PZA/. MANISES, 1
27/04/2009

10

SUBVENCIO
EQUIPAMENTS
XICOTETS
MUNICIPIS

VALENCIA
ESPAÑA

LLIURAMENT DE 5 PROGRAMES
D'INVERSIÓ LOCAL PER CAUSA DE
LA CONVOCATÒRIA DEL PLA
P.I.P.
ENVIAMENT AMB SIGNATURA
ELECTRÒNICA.
S'HAN IMPRÉS ELS 5 JUSTIFICANTS
DE REGISTRE.

46071
VALENCIA

PLE 07 ABRIL 2009

289

MINISTERIO ADMINISTRACION PUBLICA

REMETENT
CARTA PAGO
OBRA CEMENTERI

29/04/2009 14:17:18
29/04/2009

28000

MADRID

MADRID

290

MINISTERIO ADMINISTRACION PUBLICA

REMETENT
CARTA PAGO
OBRA CARRER
FORN I PORTELLES

29/04/2009 14:17:44
29/04/2009

28000

MADRID

MADRID

291

MINISTERIO ADMINISTRACION PUBLICA

29/04/2009 14:18:07
29/04/2009

28000

MADRID

REMETENT
CARTA PGO
OBRA GUARDERIA

MADRID

292

ACTA RECEPCIÓ
OBRA
INFRAESTRUCTURES
AGRARIES EN MUNICIPIS.

CONS. D´AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

30/04/2009 9:09:07
30/04/2009

46071

VALENCIA

VALENCIA

296

SUBVENCIO INEM-CCLL

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

05/05/2009 9:07:42 C/ TRINIDAD S/N
05/05/2009
297

46071

VALENCIA

VALENCIA

10

VALENCIA

320

ESPAÑA

RESOLUCIO EMCORP:
13.321,69 €

SERVEI VALENCIÀ D´OCUPACIÓ I FORMACIÓ

11/05/2009 11:06:45 BARÓ DE CÀRCER
11/05/2009
2009

322

46001

36

VALENCIA

ESPAÑA

17
ESPAÑA

CONS. D´AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

LLIURANT
CERTIFICACIONS
PER RESOLUCIÓ
APROVANT
RURALTER-LEADER
EXERCICI 2009-2010
"PI DE BORJA"

14/05/2009 16:39:00
11/05/2009

MALVINES

MADRID

MADRID

358

CERTIFICACIÓN
ADJUDICACIÓN
PROYECTO
OBRA MEJORA
RED SANEAMIENTO
BARRIADA LES

MINISTERI D´ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
28071

MEMORIES ADAPTADES

VALENCIA

11/05/2009 12:43:16 ESPAÑA
11/05/2009

AJUDES ESDEVENIMENTS

SECRETARIA AUTONÓMICA DE COHESIÓN TERRITORIAL

05/05/2009 9:07:42 JURISTES

46071
VALENCIA

VALENCIA

359

ADHESIO
PROGRAMA
LA DIPU TE BECA

DIPUTACION PROVINCIAL VALENCIA

15/05/2009 11:29:08 PZA/ MANISES, 4
15/05/2009

46003

VALENCIA

VALENCIA

393

REMETENT MEMORIES
DESCRIPTIVES

SERVEI VALENCIÀ D´OCUPACIÓ I FORMACIÓ

21/05/2009 13:44:33 BARÓ DE CÀRCER
21/05/2009

46001

36
VALENCIA

VALENCIA

457

ESPAÑA

SERVICI RESTAURACIÓ
BENS CULTURALS
SOL.LICITUD
AJUDES PATRIMONI
IMMOBLES
SOCIETATS MUSICALS

DIPUTACION PROVINCIAL VALENCIA

03/06/2009 10:04:38 PZA/ MANISES, 4
03/06/2009

46003

VALENCIA

VALENCIA

473
10/06/2009

DIPUTACION PROVINCIAL VALENCIA

PPOS 2008

46003

(JUSTIFICACIÓ)

VALENCIA

VALENCIA

- APROVADES I COMUNICACIONS DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ:

649

SUBVENCIO
PROGRAMA
EMCORJV 2009.

SERVEI VALENCIÀ D´OCUPACIÓ I FORMACIÓ

08/04/2009 8:21:52 BARÓ DE CÀRCER
08/04/2009
2009

46001
VALENCIA

36
VALENCIA
ESPAÑA

671

PROGRAMES
ESPORTIUS MUNICIPALS
ACUSAMENT
RECEPCIÓ SOL.LICITUD

DIPUTACION PROVINCIAL VALENCIA

15/04/2009 11:37:29 PZA/ MANISES, 4
15/04/2009

46003

VALENCIA

VALENCIA

672

PROGRAMES MUNICIPALS
DE JUVENTUT
ACUSAMENT
RECEPCIÓ SUBVENCIÓ

DIPUTACION PROVINCIAL VALENCIA

15/04/2009 11:38:03 PZA/ MANISES, 4
15/04/2009

46003

VALENCIA

VALENCIA

703

BENESTAR SOCIAL

DIPUTACION PROVINCIAL VALENCIA

20/04/2009 12:16:56 PZA/ MANISES, 4
20/04/2009

AJUDES EMERGENCIA

46003

VALENCIA

VALENCIA

788

RESOLUCIO EMCORP:
13.321,69 €

SERVEI VALENCIÀ D´OCUPACIÓ I FORMACIÓ

30/04/2009 12:20:09 BARÓ DE CÀRCER
30/04/2009
2009

810

46001

36
VALENCIA

VALENCIA

ESPAÑA

DIPUTACION PROVINCIAL VALENCIA

PROGRAMA SONA
LA DIPU VALENCIA WIFI.

06/05/2009 11:49:23 PZA/ MANISES, 4
06/05/2009

46003

VALENCIA

VALENCIA

821

LA DIPU
TE BECA

DIPUTACION PROVINCIAL VALENCIA
07/05/2009 12:02:44 PZA/ MANISES, 4

07/05/2009

46003

VALENCIA

VALENCIA

850

DIPUTACION PROVINCIAL VALENCIA

12/05/2009 11:18:15 PZA/ MANISES, 4
12/05/2009

46003

VALENCIA

COOPERACIÓ MUNICIPAL
NUCLEO

885

NOTIFICACIO RESOLUCIO
DIFUSIO RECURSOS
TURISTICS

CONSELLERIA DE TURISME

14/05/2009 10:14:38 ALFONS EL MAGNÀNIM
14/05/2009

900

46003

15

VALENCIA

ESPAÑA

CONSELLERIA DE SANITAT

conveni de col·laboració
prestació assistència sanitària
ambulatoria

15/05/2009 13:46:36 C/. MISSER MASCO, 31-33
15/05/2009

46010

VALENCIA

VALENCIA

1005

DIPUTACION PROVINCIAL VALENCIA

SARC

29/05/2009 12:48:13 PZA/ MANISES, 4
29/05/2009

46003

VALENCIA

VALENCIA

1040

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

RESOLUCIÓ INEM
-CCLL ZONAS
RURALES DEPRIMIDAS

02/06/2009 11:42:28 C/ TRINIDAD S/N
02/06/2009

46071

VALENCIA

VALENCIA

1041

DIPUTACION PROVINCIAL VALENCIA

CONCEDINT
BEQUES
"LA DIPU TE BECA".

02/06/2009 11:59:54 PZA/ MANISES, 4
02/06/2009

1071

46003

VALENCIA

DIPUTACION PROVINCIAL VALENCIA

08/06/2009 13:52:17 PZA/ MANISES, 4
08/06/2009

46003

SERVICI DE CULTURA
PROGRAMES MUNICIPALS
DE JUVENTUT.

VALENCIA

VALENCIA

1072

DIPUTACION PROVINCIAL VALENCIA

08/06/2009 13:52:17 PZA/ MANISES, 4
08/06/2009

46003

VALENCIA

SERVICI DE CULTURA
CONCEDINT SUBVENCIÓ
PROGRAMES
ESPORTIUS MUNICIPALS

1109

CONCEDINT
SUBVENCIÓ
SALARI JOVE: 13.413,68 €

SERVEI VALENCIÀ D´OCUPACIÓ I FORMACIÓ

10/06/2009 9:22:36 BARÓ DE CÀRCER
10/06/2009

46001

36
VALENCIA

VALENCIA

1146

ESPAÑA

EMCORP
2009

SERVEI VALENCIÀ D´OCUPACIÓ I FORMACIÓ

12/06/2009 12:04:16 BARÓ DE CÀRCER
12/06/2009

1147

46001

36
VALENCIA

VALENCIA

VALENCIA

12/06/2009

36
ESPAÑA

36

SERVEI VALENCIÀ D´OCUPACIÓ I FORMACIÓ
46001

ESPAÑA
EMCORP
2009

SERVEI VALENCIÀ D´OCUPACIÓ I FORMACIÓ

12/06/2009 12:19:44 BARÓ DE CÀRCER
12/06/2009

46001
VALENCIA

EMCORP
2009

VALENCIA

VALENCIA

1149

EMCORP
2009

SERVEI VALENCIÀ D´OCUPACIÓ I FORMACIÓ

12/06/2009 12:04:45 BARÓ DE CÀRCER

1148

ESPAÑA

36

AUXILIAR ADMINISTRATIU

VALENCIA
ESPAÑA

El ple es dona per assabentat dels expedients referits d’acord amb el llistat dels
llibres de registre.

8.- ALTRES ASSUMPTES QUE PUGUEN DONAR A ACORD.
U.1.- CALENDARIS LABORALS I ESCOLARS
Donat que este Ajuntament té la competència en matèria de fixació de festes
locals als calendaris laborals i escolars, es fa la següent proposta per la
presidència:
DIES FESTIUS CALENDARI LABORAL 2010 (FESTES LOCALS): 26 i 27
d’agost de 2010, amb motiu de les festes patronals.
DIES NO LECTIUS CALENDARI ESCOLAR 2009-2010: 19 FEBRER, 18 DE
MARÇ I 24 DE MAIG DEL 2010.(prèviament comunicat per la Direcció del CEIP
Cervantes de la nostra población)
El ple aprova per unanimitat les esementades dates de festa local (8 vots a
favor: 6 del PSPV-PSOE i 2 del PP).
L’Alcaldessa queda facultada per a gestionar este acord plenari
reglamentariament, en salvaguarda dels interessos municipals.

U.2.- La presidència fa la proposta al ple per a que l’Ajuntament participe en el
grup de Fons per a la Solidaritat, de manera que s’aporten 100,00 euros per
este Ajuntament pel que fa a l’exercici de 2009, com ajuda a programes socials
en zones deprimides. El ple acorda per unanimitat que s’integre l’Ajuntament a
este Fons per a provar durant un exercici, i comprovat el seu funcionament, si
fa el cas, es planteje ser continuada la seua participació.
L’Alcaldessa queda facultada per a gestionar este acord plenari
reglamentariament, en salvaguarda dels interessos municipals.

9.- PRECS I PREGUNTES.
- El senyor Regidor José Vicente Casanova, pregunta si l’Ajuntament està fent
alguna actuación a les Penyetes. L’Alcaldessa li contesta que cap actuació, i
que l’espai en que s’està actuant és de propietat privada.
- La senyora Alcaldessa pregunta al plenari que opina al respecte del assumpte
de l’aparcament dels camions dins del casc urbà. Es comenta l’assumpte pel
ple, considerant que a les afores no hi ha lloc per a estacionar amb seguretat,
però que també s’ha de valorar que un camió estacionat davant d’una casa és
un perill per a la seguretat de la vivenda. Així, es comunica per l’Alcaldia que,
de moment, ordenarà l’instal·lació de plaques de prohibició per a l’aparcament
de camions i es vora el seu resultat.

La senyora Alcaldessa-Presidenta declara que es dona per finalitzada la
sessió, sent les 22:00 hores de la data de 15 de juny del 2009, de la qual cosa,
com a secretària municipal, done fe.
Vist-i-plau, l’Alcaldessa

La secretària-interventora

ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT
D’ALCÀNTERA DE XÚQUER EN DATA 30 DE JUNY DEL 2009.

ASSISTENTS
ALCALDESSA-PRESIDENTA

Sra. Àngela Estarelles Pascual (PSPVPSOE)

Sra. Teresa Nieves Perucho Blasco
(PSPV-PSOE)

Sra. Ana Pilar Bolinches Sanchis (PP)

REGIDORES I REGIDORS

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

Sr. Vicente Igual Gurrea (PSPV-PSOE)

En el Saló de Sessions de
l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer
(València), a les 13:35 hores del dia
30 de juny del 2009, es reuneix el
Ple
Municipal
en
sessió
extraordinària, prèvia la seua
convocatòria amb notificación de
l’ordre del dia.

Sra. Eva Peris Lluch (PSPV-PSOE)
Sra. Marta Expósito Andrés (PSPVPSOE)
Sr. Gaspar Linares Lluch (PP)
SECRETÀRIA
Sra. Mª Teresa Soler Tarazona
NO ASSISTENTS
Sr. Ramón
PSOE)

Peris

Guijarro (PSPV-

Sr. José Luis Casanova Carbonell (PP)

Tot presidint la Sra. Alcaldessa Na
Teresa Nieves Perucho Blasco i
amb l’assistència de la secretària
municipal.

La senyora Alcaldessa declara iniciada la sessió de ple extraordinari
municipal, passant-se a tractar d'acord amb el següent resultat el notificat

ORDRE DEL DIA

1.1.- APROVACIÓ, SI CAL, DE LA l'ACTA DE LA SESSIÓ DE 15 DE JUNY DEL
2009.
Vist l'esborrany de l'acta de la sessió del Ple Municipal celebrada el dia 15 de juny
del 2009, els membres del plenari presents procedixen a la seua aprovació per
unanimitat, autoritzant-se la seua transcripció al llibre d'actes, tant en format paper
com la seua gravació informàtica.
2.2.- APROVACIÓ, SI CAL, DE TAXACIÓ DE SOLAR DOTACIONAL I
COMUNICACIÓ
COMUNICACIÓ A EXPEDIENT P.I.D. (PLA INSTALACIONS ESPORTIVES)
La senyora Alcaldessa – Presidenta dóna compte i raó al Ple que el titular del sòl
dotacional, Sr. D. Javier Reig Bono, ha presentat davant de l'Alcaldia la seua
renúncia a vendre a l’Ajuntament el solar amb el número de referència cadastral
1172009YJ1217S00001BO. La senyora presidenta llig al plenari el contingut de
l'escrit.
Que per part del Consell Valencià d'Esports s'ha remés als municipis beneficiaris
de subvenció per a realitzar instal·lacions esportives la comunicació respecte que
ha de ser condició sine qua non que els ajuntament siguen titulars dels terrenys
sobre els quals executar les obres del programa Pla d'Instal·lacions Esportives, i
que s'advertix que cas de no renunciar expressament a l'ajuda per al període
aprovat, no podran ser ateses noves peticions per a realitzar obres d'interés
esportiu en el municipi, i per l'esmentat programa.
Per tant, a la vista que la presidència de l'Ajuntament entén que és d'interés
general que este Ajuntament puga ser sol·licitant i beneficiari dels programes PID,
i que ha de procedir-se a l'entrada en el patrimoni municipal del citat solar
dotacional, en temps i forma, i en salvaguarda dels interessos municipals, per a
execució d'instal·lacions esportives, com la que s'havia previst carrer de la pilota- , és pel que l'Alcaldia eleva al ple que s'aprove:

construir un

1r.- La valoració pericial realitzada a instància municipal pel Sr. Arquitecte Tècnic
especialista en taxacions, D. Francisco de Paula Rozalén , que ha taxat en
42.723,40 euros el citat solar dotacional. La taxació compta amb visat col·legial, a
fi de l'obertura d'expedient per a adquisició, si cal, del terreny dotacional expressat
a fi de la seua incorporació al patrimoni municipal, i per tal import de 42.723,40
euros.
2n.- La facultat expressa a l'Alcaldia per a comunicar en estos termes i en esta
mateixa data la renúncia municipal a la subvenció PID en vigor : (literalitat del
text): “ Consell Valencià de l'Esport-Servicio d'Infraestructura i Equipament

esportiu-fax: 961964901 c.e: C/ PROFESSOR BELTRÁN BÁGUENA, 5 46009 –
València

.

SENYORA

TERESA

NIEVES

PERUCHO

BLASCO,

ALCALDESSA-PRESIDENTA DE l'AJUNTAMENT d'ALCÀNTERA DE
XÚQUER (VALÈNCIA), Per la present, i degudament facultada pel ple
extraordinari celebrat en data de 30 de juny del 2009, li comunique que
este Ajuntament renúncia a la subvenció i programa corresponent a
l'execució de l'obra “Carrer de la Pilota”, amb referència expedient Pla
d'Instal·lacions Esportives.
Que este Ajuntament
Ajuntament sol·licitarà en la pròxima convocatòria
l'execució de projecte d'obra d'infraestructura esportiva dins del marc
d'ajudes en Plans posteriors.
posteriors
El que se li comunica als efectes oportuns.”.
Analitzat pel ple l'assumpte que constituïx este punt de la sessió, es
procedix per unanimitat ACORDAR l'aprovació del punt 1r i el punt 2n
presentats al plenari a instància de la seua presidenta i amb l'abast en
ambdós previst. La senyora alcaldessa haurà d'executar este acord
municipal en la forma reglamentària i sempre en salvaguarda dels
interessos municipals.

3.3.- ADHESIÓ, SI CAL, A ÀREA DE RURALTERRURALTER-LEADER I NOMENAMENT DE
REPRESENTACIÓ MUNICIPAL.
Per la presidència de la corporació municipal es fa saber al Ple que el senyor
Alcalde d'Ador , D. Vicente Estruch Estruch, i a sol·licitud d'esta administració
local ha fet arribar els Estatuts de l'Associació Ruralter- Leader Zona 7, que s'acull
al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret
d'Associació i l'article 12 de la Llei 14/2008, de 14 de novembre, d'Associacions
de la Comunitat Valenciana, a l'empar del que disposa l'article 22 de la
Constitució Espanyola, no tenint ànim de lucre, i després de la presentació de la
candidatura conjunta per a la selecció dels Grups d'Acció Local Ruralter-Leader
2008-2013, segons l'Orde de 27 de juny del 2008, de la Conselleria d'Agricultura,
Pesca i Alimentació, per la que aproven les bases de les ajudes Ruralter-Leader
per a tal període, i entre altres, per a la denominada Zona 7, en la que s'inclou el
nostre municipi d'Alcàntera de Xúquer.
Constant al Plenari els Estatuts esmentats, el seu fonament i regulació, i
considerant que és d'interés públic general per a Alcàntera de Xúquer, es
procedix a ACORDAR per unanimitat dels membres presents en la sessió:
1r) Incorporar al municipi d'Alcàntera de Xúquer per mitjà d'este acord del seu
Ajuntament a l'associació denominada “Associació Ruralter- Leader Zona 7”.
2n) Ratificar en tots els seus punts els Estatuts de la citada “Associació RuralterLeader Zona 7”, l'exemplar dels quals ha sigut entregat a cada un dels membres
del plenari presents en esta sessió, i que es reproduiran escanejats a un sol
efecte en l'annex del certificat de l'acord municipal.
3r) L'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer estarà representat en la “Associació
Ruralter- Leader Zona 7” , pels següents membres d'esta entitat local:
- L'Alcaldessa – Presidenta de l'Ajuntament, Sra. Teresa Nieves Perucho Blasco.
- Suplent: La Segona Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament, Sra. Eva Peris Lluch.
L'Alcaldia vetlarà pel reglamentari compliment d'este acord en salvaguarda dels
interessos municipals.

No havent-hi més assumptes que tractar, es declara finalitzada la sessió per la
senyora Alcaldessa – Presidenta, a Alcàntera de Xúquer a data 30 de juny del
2009, sent les 14:00 hores, de la qual cosa en la meua qualitat de secretària de
l'Ajuntament, done fe.
Vist-i-plau,
L’Alcaldessa-Presidenta

La secretària – interventora.

ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE ORDINARI CELEBRAT EN DATA 10
AGOST 2009 PER L'AJUNTAMENT ALCÀNTERA DE XÚQUER

ASSISTENTS

En el Saló de Sessions de
l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer
Sra. Teresa Nieves Perucho Blasco (PSPV-PSOE)
(València), a les 20:35 hores del dia 10
REGIDORES I REGIDORS
d’agost del 2009, es reuneix el Ple
Municipal en sessió ordinària, prèvia la
Sr. Vicente Igual Gurrea (PSPV-PSOE)
seua convocatòria amb notificación de
Sra. Eva Peris Lluch (PSPV-PSOE)
l’ordre del dia.

ALCALDESSA-PRESIDENTA

Sra. Marta Expósito Andrés (PSPV-PSOE)
Sr. Ramón Peris Guijarro (PSPV-PSOE)

Sra. Àngela Estarelles Pascual (PSPV-PSOE)

Tot presidint la Sra. Alcaldessa Na
Teresa Nieves Perucho Blasco i amb
l’assistència de la secretària municipal.

Sra. Ana Pilar Bolinches Sanchis (PP)
Sr. Gaspar Linares Lluch (PP)
Sr. José Luis Casanova Carbonell (PP)
SECRETÀRIA
Sra. Mª Teresa Soler Tarazona

La senyora Alcaldessa ordena l'inici de la sessió i es tracten els punts de l'orde del
dia amb el resultat següent:

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ, SI CAL, DE LA l'ACTA DE LA SESSIÓ DEL 30 DE
JUNY DEL 2009.
L'acta ha estat repartida conjuntament amb la convocatòria de la sessió, en
esborrany i és aprovada per la unanimitat dels membres del plenari, sent
autoritzada la seua transcripció al llibre d'actes oficials d'este Ajuntament, tant en
format paper com en suport magnètic.
2.- DONAR COMPTE DELS RESOLUCIONS DICTADES
l'ALCALDIA DICTADES DES DE l'ÚLTIMA SESSIÓ.

PER

Els membres del ple prenen coneixement de les resolucions dictades per l'Alcaldia
des de la celebració de l'anterior sessió ordinària, amb el detall següent:

RELACIÓ

DE

RESOLUCIONS

2009

Nº

DATA

CONCEPTE

107
108

15-6-09
16-6-09

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

18-6-09
24-6-09
25-6-09
25-6-09
26-6-09
26-6-09
30-6-09
30-6-09
30-6-09
2-7-09
6-7-09
6-7-09
8-7-09
13-7-09
14-7-09
14-7-09
15-7-09
17-7-09
17-7-09
22-7-09
28-7-09

Relació pagaments nº 15 - Nòmines Ramón Carbonell i Concepción Santos
Ocupació via pública
taules Bar rogle
Demanar al servei provincial servici en juí per apel.lació o sentència 11-05-09 favorable a
l’Ajuntament
Resolució definiva adjudicació servei recollida de R.S.N. a LIASUR.
Devolucions IVTM 2009
Relació nòmines Edgar i Moisés.
Convocament sessió extra de ple - dimarts 30-06-09, 13:30
Nómines funcionaris i laborals juny
Correc.llicència d´o cupació Teresa Alvarez Ballester
Sobre contractació a un sol menbre d´unitat familiar en programes d´ocupació 2009.
Aprovant certificació nº2n final obra FEIL C/ Forn i C/ Portelles. (Ref. Ricardo J. Tudó Chord
Aprovació relació 21 factures Teusa i Bor- tec.
Relació nº 22 tribunal i regidors
Aprovació Sandra liliana Muñoz
Relació 23 factures
Obres menors
Obra major José Pla Mollá
Obra major Mª José Francés Chordi
Factura J.P. Ferri Boluda ( Casa de la Música)
Autorització a la Sra. Regidora Marta Exposito, boda civil
Gual Gonzalo García
Pla Especial EMCORP 2009
R.A aprovació de nómina Juliol 2009

130

28-7-09

Aprovant ajudes socials per proposta tècnica de
14/7/09

131
132
133
134
135

3-8-09
3-8-09
4-8-09
6-8-09
6-8-09

Llicència habitabilitat vivenda titular Gaspar Linares
Modificant crèdits per augment ingressos: 3.024,00 euros (La Dipu Te Beca)
Expedient activitat Estudi Fotogràfic Roxo C. B.
Exempció Rogelio Perales Such
Convocant ple ordinari per a la data 10/08/2009 20:30 hores.

3.- OBERTURA, SI CAL, DE CREACIÓ DE REGISTRE DE CENS
MUNICIPAL d'ANIMALS DOMÈSTICS.
La senyora Alcaldessa dóna a conéixer que entén seria d'interés per al municipi
tindre cens local d'animals domèstics, de manera que fa la proposta al ple perquè
s'actue segons el que preveu a continuació:
És tracta d'empadronar des de l'Ajuntament els animals domèstics , per la qual cosa
caldria:
1r.- Crear una ordenança del Registre.
2n.- Crear un model oficial de Registre. El tractament de les dades estarà
protegides per la Llei 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades.

El plenari estudia l'assumpte i es considera per la corporació municipal que junt
amb tal cens, haurà de cridar-se l'atenció als titulars d'animals domèstics respecte
del control sanitari , la falta d'higiene i les defecacions en la via pública, que alteren
el benestar comú, insistint així en una funció pedagògica.
El ple així mateix considera que en cap cas el cens i les actuacions
complementàries han de suposar cap cost econòmic per als interessats.
En conseqüència, el ple acorda per unanimitat:
- L'obertura d'expedient per a creació de cens d'animals domèstics que visquen junt
amb els seus amos en este municipi d'Alcàntera de Xúquer.
- La posada en marxa d'una campanya institucional municipal amb finalitat
pedagògica, a fi que la tinença d'animals en les cases d'una part del veïnat no altere
el benestar de tots els residents.
- Que les actuacions censals i de campanya fixats en els dos punts anteriors, no
tinguen cap cost econòmic per als veïns i interessats per este assumpte.
L'Alcaldessa queda facultada per a gestionar d'acord amb dret esta aprovació
municipal, en salvaguarda dels interessos municipals.

4.- ADMETRE, SI CAL, EL TERRENY DE LES PORTELLES DE LA
BARRIADA DE LES MALVINES COM VIAL PÚBLIC A
URBANITZAR.
La senyora Alcaldessa dóna compte i raó als membres el plenari de la següent situació:
Els titulars de les vivendes que ténen portelles a la barriada de les Malvines han fet petició
de l’urbanització dels terrenys als que recauen les mateixes, per dit fet caldrà:

1º.- Manifestació expressa de cessió lliure de càrregues dels terrenys: on
especialment tindrà que constar que el terreny es cedeix gratuït al municipi i
sense cap càrrega (tingam en compte , entre altres, els drets de pas i servituds).
Document notarial, amb preferència. Seguidament, inventari del nou vial.
2º.- Reconeixement del terreny com susceptible d’urbanització i tipus
d’urbanització a realitzar (document tècnic).
3º.- Identificació de la zona de “portelles” com a vial individualitzat inventariat
(denominació, alta en vies públiques,etc).
4º.- Gestió de la primera urbanització: utilitzar modalitat ( p.ex. derrames per
vivenda amb criteri de metres lineals al nou vial, o respecte tota la superficie de
la vivenda).
El plenari entén que ha d'urbanitzar-se qualsevol zona del nucli urbà, d'acord
amb reglament, però que en les actuacions a realitzar ha de quedar constància
que els veïns i propietaris interessats estan informats de l'assumpte, de manera
que una vegada obert el torn de votació , per unanimitat dels membres del ple
municipal s'acorda:
1r.- Obrir expedient tècnic i admistratiu per a la urbanització de la zona de
Portelles que es troba en la denominada barriada de les Malvines.
2n.- Notificar als propietaris i veïns de la zona afectada perquè conste de forma
oficial la informació que els afecta per este acte, especialment:
a) Manifestació expressa de cessió lliure de càrregues dels terrenys: on
especialment tindrà que constar que el terreny és cedeix gratuït al municipi i
sense cap càrrega (tingem en compte , entre altres, els drets de pas i servituds).
Document notarial, amb preferència. Seguidament, inventari del nou vial.
b) Reconeixement del terreny com susceptible d'urbanització i tipus
d'urbanització a realitzar (document tècnic).
c) Identificació de la zona de “portelles” com a vial individualitzat inventariat
(denominació, alta en vies publiques,etc).
d) Gestió de la primera urbanització: utilitzar modalitat ( p.ex. participació per
vivenda amb criteri de metres lineals al nou vial, o respecte tota la superfície de
la vivenda).

L'Alcaldessa queda facultada per a gestionar d'acord amb dret esta aprovació
municipal, en salvaguarda dels interessos municipals.

5.- APROVAR, SI CAL, CONVENI AMB LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA
ALTA PER A PRESTACIÓ DE SERVEI DE RECOLLIDA DE GOSSOS.
Es tracta d’adherir-se, si cal, a la gestió mancomunada feta des de la Mancomunitat de la
Ribera Alta, donat que GIRSA deixa de fer el servei als municipis des de la Mancomunitat
d’Aigües com a fet fins ara.

Vist l'assumpte pel Ple i sent necessari este servici, ja que el municipi d'Alcàntera
de Xúquer no compta amb recursos materials ni personals suficients per a la gestió
en solitari és pel que la corporació municipal:

Atès que la Mancomunitat de la Ribera Alta disposa, des de l’exercici 1999 d’un
Servei Mancomunat de Recollida, control i Manteniment d’Animals abandonats,
Considerant que este servei es possible atribuir-lo a la Mancomunitat de la Ribera
Alta, tenint en compte l’article 5 dels Estatuts, apartat b) i m) en relació a la llei
7/85,
Atenent que la tarifa en vigor per a l’exercici 2009 es per als municipis de > 20.000
hab. de 0.426 € per habitant/any, i per als municipis de < 20.000 hab. de 0,55 €
habitant/any que segons les condicions econòmiques abonarà directament
l’Ajuntament d’ALCÀNTERA DE XÚQUER a l’empresa adjudicatària ALPE
mitjançant el pagament de factures bimensuals per import total en cada exercici de
la tarifa anual establerta.
I estimant que les instruccions de funcionament del servei, així com les clàusules
administratives que regulen la prestació del servei mancomunat s’ajusten a les
necessitats del municipi d’ALCÀNTERA DE XÚQUER, el Plenari municipal
ACORDA PER UNANIMITAT (6 PSOE, 3 PP):
PRIMER: Adherir-se al servei mancomunat de recollida, dipòsit i control d’animals
abandonats que prestarà la Mancomunitat de la Ribera Alta, fixant-se com a data
per a l’inici del servei l’11 d’agost del 2009.
SEGON: Remetre certificat del present acord a la Mancomunitat de la Ribera Alta.
TERCER: Facultar a la Alcaldia – Presidència d’aquest Ajuntament per a la
reglamentària gestió d’aquest acord municipal en representació del plenari i en
salvaguarda dels interessos municipals.

6.- PETICIÓ, SI CAL, A L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA
PER A QUE EL MUNICIPI D’ALCÀNTERA DE XÚQUER SIGA BENEFICIARI
DEL PPOS DEL 2010.
Per l'Alcaldia es fa saber als membres del plenari que a partir del mes de setembre
eixirà la convocatòria provincial del PPOS 2010. Este serà el primer exercici en
què totes les gestions és faran des de plataforma electrònica, pel que per
recomanació dels serveis tècnics provincials, cal que la petició oficial de cada
municipi estiga aprovada abans de setembre.
1er.- S'enviarà la petició de voler formar part del PPOS (marcant l'objectiu)
2n.- Ens comunicaran la incorporació o no per part de Diputació.
3r.- És lliurarà a la Diputació tot per via electrònica, pel que fa a la gestió del pla,
salvat el document del projecte, que s'enviarà com fins ara, en cd.

El ple acorda per unanimitat que:
1.- Se sol·licite pels mitjans reglamentaris la inclusió del municipi d'Alcàntera de
Xúquer en el Pla Provincial d'Obres i Servicis per a l'exercici de 2010, per almenys,
el mateix import de l'aprovat per l'Excma. Diputació Provincial de València per al
present exercici econòmic, açò és 59.180,00 € (Cinquanta-nou mil cent vaig
fugirtanta euros), amb este detall inicial :
− Obres de millora de vials urbans d'Alcàntera de Xúquer- PPOS 2010, per
30.000,00 euros.
− Construcció de ninxols al cementeri municipal d'Alcàntera de XúquerPPOS 2010, per 29.180,00 euros
2.-Remetre Resolució Municipal a l'Excma. Diputació Provincial de València,
Delegació de Cooperació Municipal i Vaig mesurar Ambient, amb expressió de
voluntat que fa el ple municipal en este acte.
3.- Facultar a l'Alcaldia – Presidència d'este Ajuntament per a la reglamentària
gestió d'este acord municipal en representació del plenari i en salvaguarda dels
interessos municipals.

7.- RECLAMAR, SI CAL, A L’EMPRESA “LIC” LA REPARACIÓ DE LES VIES
DEL TERME DE RÚSTICA AFECTADES PER LA SEUA ACTUACIÓ EN LES
OBRES D’INSTAL·LACIÓ DE XARXA DE REG, AIXÍ COM L’INGRÉS DE
L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
La presidència fa constar que per interés general es tracta d’obrir expedient, si cal, amb
incorporació d’informes tècnics (tècnic d’urbanismei tècnic d’ agricultura ) de les actuacions
fetes fins ara per LIC al terme municipal, i si s’ha donat el cas de vies o zones públiques
afectades per les obres de instal·lació. Cas de haver actuacions que hagueren afectat a béns
públics , deurà reclamar-se la seua restitució.
Igualment, donat que l’activitat de LIC no consta com a exempta a la nostra ordenança
fiscal, i havent ja segut requerida, s’elevarà a aprovació pels tècnics municipals pressupost
per a liquidar l’ICIO, d’ofici, donat que no ha registrat autoliquidació.
Aixó no lleva que, per a salvaguarda dels interessos municipals, per a autoritzar l’activitat de
LIC al terme municipal, es demane a la dita empresa la constitució d’un aval per a respondre
de danys que es puguen produir per causa de la seua activitat en el terme d’Alcàntera de
Xúquer.
En conseqüència i després d'obertura de torn de votació per l'Alcaldia, per
unanimitat del ple , s'acorda:
Primer.- Que es formule informe dels tècnics municipals en què consten les
actuacions realitzades per l'empresa LIC en el terme de rústica d'Alcàntera de
Xúquer i que han afectat infraestructures municipals.
Segon.- Que es formule informe per part dels tècnics municipals en què conste
valoració de les actuacions realitzades per l'empresa LIC en el terme municipal de

rústica d'Alcàntera de Xúquer, als efectes de la liquidació per part d'esta
administració local de l'ICIO.
Tercer.- Facultar a l'Alcaldia perquè en nom i representació d'este Ajuntament duga
a terme les gestions necessàries en salvaguarda de l'interés públic municipal, inclòs
expressament el requeriment a l'empresa LIC de les garanties econòmiques que
siguen necessàries per a la reparació dels danys que s'hagen pogut ocasionar en el
terme municipal, per causa de la seua activitat.

8.- ACORDAR, SI CAL, INSTAR A TITULARS DE SOLARS I CONSTRUCCIONS
DEL TERME MUNICIPAL D’URBANA I RÚSTICA PER AL SEU MANTENIMENT
I NETEJA
La senyora Alcaldessa fa saber al ple que oficialment s'ha enviat una circular als
titulars de solars en el casc urbà per a requerir-los respecte de la seua neteja i
manteniment reglamentàri.
No havent sigut atés el mateix per algun dels propietaris requerits i atés que
l'Ajuntament ha de vetlar per tindre les condicions de salubritat i higiene dels
espais sense edificar o que no tenen explotació de cap tipus.
Obert el torn de votació per l'Alcaldia, per unanimitat del plenari municipal
s'acorda:
Primer.- Requeriment als titulars de solars en zona urbana que no tinguen en
condicions de salubritat i seguretat els mateixos. Igualment, pel que fa a les
construccions del terme – tant d'urbana com de rústica.
Segon.- En cas de no ser atés l'acord plenari, s'instruirà expedient sancionador, i si
és en terme de rústica, a mes és demanarà col·laboració a la SEPROMA, serveis
mediambientals de la Generalitat i de la Diputació, i és donarà compte a la Fiscalia
de Medi Ambient.
Tercer.- Facultar a l'Alcaldia perquè en nom i representació d'este Ajuntament duga
a terme les gestions necessàries en salvaguarda de l'interés públic municipal.

9.- DONAR COMPTE DE LA RECEPCIÓ DE LES OBRES EXECUTADES DES DE
LA DARRERA SESSIÓ I DE LES APROVADES PER LA GENERALITAT
VALENCIANA PEL PROGRAMA PIP.

Per la presidència es dóna compte de les obres executades i de les quals s'ha elevat
la reglamentària acta de recepció , així com de les obres aprovades per la
Generalitat Valenciana, després de sol·licitud municipal, incloses en el Pla
d'Inversió Productiva (PIP), amb el detall següent:

OBRES REBUDES

FONS ESTATAL D'INVERSIÓ LOCAL
ACTA DE RECEPCIÓ DE L'OBRA DE CONDICIONAMENT I MILLORA DE
VIAL PÚBLIC, XARXA D'AIGUA POTABLE I SANEJAMENT I
ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CARRER FORN I DEL CARRER PORTELLES
D'ALCÀNTERA DE XÚQUER (VALÈNCIA) NÚM. Exp: 18041, nom:
Condicionament i millora de vial, xarxa d'aigua potable, sanejament i enllumenat
del carrer Forn i carrer Portelles.Alcàntera de Xúquer, 21 de juliol del 2009.

ACTA DE RECEPCIÓ DE L'OBRA DE CONDICIONAMENT I MILLORA DE
XARXA DE SANEJAMENT I DEFENSA CONTRA AVINGUDES DE LA
BARRIADA DE LES MALVINES.NÚM. Exp: 18088, nom: Millora de xarxa de
sanejament i defensa contra avingudes de la barriada de Les Malvines. Alcàntera de
Xúquer, 3 d'agost del 2009

OBRES PROVINCIALS
ACTA DE RECEPCIÓ DEFINTIVA, OBRA: IMELSA – PLA ESPORTIU
PROVINCIAL DE 2007 por causa de REFORMA DE VESTIDORS PISCINA I
HABILITACIÓ DE CARRER PER A RASPALL con fecha del 16 de juny del
2009.

Plan de Inversión Productiva (PIP)
Detalls per al Municipi de Alcàntera de Xúquer
Import Màx. segons ORDRE 26/02/09: 293.248,00 €
Núm. de Projectes Aprovats:

Núm Registre

Nom

5
Administra
Import total Import
ció
(inclòs
financera a Conselleria
responsabl
cofinançam càrrec del responsable
e de la seua
ent)
fons
execució

CONSELLE
ACONDICIONAM
RIA
ENT I VALLAT
D'AGRICUL
E/02TEL/2009/M/
13.759,56
DE PARCEL·LA 13.759,56 €
TURA,
2583
€
RUSTICA PER A
PESCA I
US PUBLIC
ALIMENTA
CIO

Ajuntament

Núm Registre

Nom

Administra
Import total Import
ció
(inclòs
financera a Conselleria
responsabl
cofinançam càrrec del responsable
e de la seua
ent)
fons
execució

REGCONSELLE
E/02TEL/2009/M/2
RIA DE
591 RENOVACIO
MEDI
E/02TEL/2009/M/ XARXA AIGUA
49.695,26 AMBIENT,
49.695,26 €
3794
POTABLE I
€
AIGUA,
VORERES DEL
URBAN. I
CARRER PINTOR
HABITATG
SOROLLA
E

Ajuntament

REGCONSELLE
E/02TEL/2009/M/2
RIA DE
E/02TEL/2009/M/
599 RENOVACIO
MEDI
3799
XARXA AIGUA
53.795,74 AMBIENT,
53.795,74 €
POTABLE I
€
AIGUA,
VORERES DEL
URBAN. I
CARRER METGE
HABITATG
ALBERTO PONS
E

Ajuntament

REGE/02TEL/2009/M/2
CONSELLE
576 SUPRESSIO
RIA DE
E/02TEL/2009/M/ DE BARRERES
76.141,21
76.141,21 €
PRESIDENC
4015
ARQUITECTONIQ
€
IA
UES I MILLORA
ACCESIBILITAT
AJUNTAMENT

Ajuntament

REGE/02TEL/2009/M/2
CONSELLE
611 ELIMINACIO
E/02TEL/2009/M/
RIA DE
DE BARRERES
99.856,23 €
3939
99.856,23 CULTURA I
Ajuntament
ARQUITECTONIQ
ESPORTS
€
UES ETC EN EL
POLIESPORTIU

10.- TRACTAMENT, SI CAL, D’ALTRES ASSUMPTES QUE PUGUEN
PORTAR A ACORD.

10.1.- Atés el comunicat de l'Alcaldia que el pròxim mes de setembre l'actual
cessionària de l'explotació del servici del bar de la Llar del Jubilat hi ha decidit
cessar en l'activitat, el ple, obert torn de votació, acorda per unanimitat que s'òbriga
expedient de contractació pública per a la contractació del servici de bar a tercer
interessat, a exercir en l'edifici municipal del bar de la Llar dels Jubilats d'Alcàntera
de Xúquer, quedant per esta aprovació facultada l'Alcaldia per a la gestió
reglamentària en salvaguarda dels interessos públics municipals.
L'Alcaldessa prega als membres de la corporació municipal que aporten tots
aquells suggeriments que entenguen pertinents per a la millor gestió d'este servici,
a fi de la seua inclusió en plec de condicions particulars.
10.2.- Atesa la gestió realitzada per la senyora delegada municipal de Cultura,
Marta Expósito Andrés, i obert el torn de votació, el ple acorda per unanimitat
l'aprovació municipal de consideració de les Societats Musicals com béns d'interés
cultural, facultant per este acord a la senyora Alcaldessa a la tramitació d'este
assumpte de forma reglamentària i en salvaguarda dels interessos municipals.
10.3.- L'Alcaldessa comunica que en data de 6 d'agost del 2009, en el DOCV
número 6073, s'ha publicat la resolució de 30 de juliol del 2009 de la Conselleria
de Cultura i Esport, per la qual s'adjudiquen les ajudes per a la millora
d'instal·lacions informàtiques de les biblioteques i agències de lectura de la
Comunitat Valenciana, havent-se-li aprovat a este municipi l'ajuda de 444,50 euros,
per a l'adquisició d'un monitor i un lloc de treball. Obert el torn de votació, el ple
acorda per unanimitat acceptar l'ajuda concedida per resolució autonòmica, i per
este acte faculta la senyora Alcaldessa per a la gestió reglamentària d'este assumpte
en salvaguarda dels interessos municipals.

11.- APROVACIÓ, SI CAL, DE MOCIONS, PROPOSICIONS I PROPOSTES.

En esta sessió no es presenten davant del plenari mocions, proposicions ni
propostes.

12.- PRECS I PREGUNTES.

- Es pregunta per part de D. José Luis Casanova Carbonell, quines actuacions es
consideren dur a terme en l'edifici de l'antic escorxador. La senyora Alcaldessa
contesta que s'ha remés a l'Excma. Diputació Provincial de València una memòria
per a la inclusió d'este edifici com rehabilitable per a ús multifuncional, estant a
l'espera de la resposta provincial, que a esta data encara no s'ha pronunciat.
- El plenari eleva a l'Alcaldia que, donada la vigència de l'ordenança de
convivència ciutadana, quan es dicten les resolucions aprovatòries d'execució
d'obres, es faça constar expressament l'horari en el que no es poden realitzar

tasques de construcció que produïsquen sorolls molestos entre les 14 hores i les 16
hores en calendari d'estiu.
No havent-hi més assumptes que tractar, es declara per la senyora Alcaldessa
finalitzada esta sessió de ple ordinari, sent les 21:50 hores de la data 10 d'agost del
2009, de la qual cosa en la meua qualitat de secretària municipal, done fe.
Vist i Plau, L'alcaldessa-presidenta

ACTA DE LA SESSIÓ MUNICIPAL ORDINÀRIA DE PLE DE
L’AJUNTAMENT D’ALCÀNTERA DE XÚQUER DEL DIA 12 DE
NOVEMBRE DEL 2009.
ASSISTENTS

En el Saló de Sessions de
l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer
Sra. Teresa Nieves Perucho Blasco (PSPV-PSOE) (València), a les 20:05 hores del dia 12 de
novembre del 2009, es reuneix el Ple
REGIDORES I REGIDORS
Municipal en sessió ordinària, prèvia la
Sr. Vicente Igual Gurrea (PSPV-PSOE)
seua convocatòria amb notificación de
Sra. Eva Peris Lluch (PSPV-PSOE)
l’ordre del dia.

ALCALDESSA-PRESIDENTA

Sra. Marta Expósito Andrés (PSPV-PSOE)
Sr. Ramón Peris Guijarro (PSPV-PSOE)
Sra. Àngela Estarelles Pascual (PSPV-PSOE)

Tot presidint la Sra. Alcaldessa Na
Teresa Nieves Perucho Blasco i amb
l’assistència de la secretària municipal.

Sr. José Luis Casanova Carbonell (PP)
SECRETÀRIA
Sra. Mª Teresa Soler Tarazona
NO ASSISTENTS (excusats pel Sr. José Luis Casanova
Carbonell)

Sra. Ana Pilar Bolinches Sanchis (PP)
Sr. Gaspar Linares Lluch (PP)

La senyora Alcaldessa ordena l'inici de la sessió i es tracten els punts de l'orde del
dia amb el resultat següent:

1.- APROVACIÓ, SI CAL, DE LA L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 10
D’AGOST DEL 2009.
El text de l'esborrany de l'acta de la sessió de ple de data 10 d'agost del 2009 ha
sigut repartit junt amb la notificació de la convocatòria d'esta sessió,
quedant
aprovada per unanimitat del plenari i autoritzada la seua transcripció al Llibre
d’Actes en format paper i en suport informàtic.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
DICTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ.
Es dona compte al Ple de les resolucions dictades per l'Alcaldia des de l'última
sessió ordinària celebrada, d'acord amb la relació següent, quedant assabentats els
membres de la corporació municipal:

RELACIÓ

DE

RESOLUCIONS

Nº

DATA

CONCEPTE

2009

136
137
138
139
140
141
142

31-8-09
31-8-09
31-8-09
1-9-09
16-9-09
16-9-09
23-9-09

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

24-9-09
25-9-09
29-9-09
1-10-09
1-10-09
1-10-09
1-10-09
5-10-09
7-10-09
7-10-09
8-10-09
14-10-09
14-10-09
14-10-09
15-10-09

158

19-10-09

159

19-10-09

160
161
162
163
164

20-10-09
29-10-09
29-10-09
29-10-09
29-10-09

Aprovació gual Fabian Garcia
Aprovació gual Pascual Hernández Lumbreras
Exempció IVTM Julio Carbonell
Aprovació obres menors
Exempció IVTM Valentin Sanz
Exempció IVTM Rosendo Penalba
Aprovació gual Francisca Pérez Pellicer
Devolució taxa residus sòlids Gemma
Aliaga
Aprovació obres menors
MC creació partides i conceptes pel PIP General. Valen. (generació de crèdits)
Activitat Gema Benavent Cárdenas
Canvi de titularitat - Juan Bta. Llovell Vidal
Activitat Gema Benavent Cárdenas
Aprovant nòmines setembre 2009.
Delegació alcaldia a Vicente Igual Gurrea (5-10-09)
Aprovant nòmines laborals octubre 2009.
Aprovant relació factures 27
Desistint memòries EZOINT
Prorrateig IVTM Gonzalo A.
Convocant gestió Bar Jubilats
Convocant ajudes estudiants (llibres, materials)
Petició inicial PPOS 2010 per vies urbanes i cementeri municipal
Decret inici expedient PAP 2009 (Obres eliminació barreres arquitectòniques i repo
€.
Decret inici expedient PPOS 2009 (Obres acondicionament infraes. De vies nucli ur
€.
Decret nomenament a Javier Gurrea Gómez Agent Policia Local, funcionari de
carrera
Canvi titularitat Bar Tasca, Luis Izquierdo
Aprovant nòmines octubre 2009.
Aprovant execució PAP 2009, a PROENA, S.L. per 23.518,54 €.
Aprovant execució PCR 2009, a PAVASAL, S.L. per 18,000,00 €.

165
166
167
167 bis
168
169
170
171
172

29-10-09
29-10-09
30-10-09
30-10-09
4-11-09
4-11-09
9-11-09
9-11-09
9-11-09

Aprovant execució col·locació teula Casa Música a Kilpa Cubiertas y Fachadas, S.L
per 11,267,08 €.
Decret aprovant director de les obres PAP i PCR 2009 a Donato Jiménez Herrero
Adjudicació provisional PPOS 2009 (ESCAIRE).
Adjudicació definitiva PPOS 2009 (ESCAIRE).
Aprovació obra major nº 52/2008, Rafael Fuentes Carbonell
Aprovació obres menors
Convocant Comissió Especial Comptes 12/11/09, 19:00 .
Convocant Ple Ordinari 12/11/09, 20:00 h.
Incoació expedient ordenances fiscals municipals 2010.

3.- DONAR COMPTE DE LES AJUDES APROVADES A L’AJUNTAMENT
D’ALCÀNTERA DE XÚQUER PEL MINISTERI DE POLITICA
TERRITORIAL EN EL MARC DE “FONDO ESTATAL PARA EL
EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL” I, APROVAR, SI CAL,
OBRIR EXPEDIENTS DE PETICIÓ DE PROGRAMES A EXECUTAR.
Considerada la publicació en BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 259 Dimarts
27 d'octubre del 2009, del Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual es crea el
Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.
Considerada la publicació en BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 265 Dimarts
3 de novembre del 2009, Resolució de 2 de novembre del 2009, de la Secretaria d'Estat
de Cooperació Territorial, per la qual s'aprova el model per a la presentació de
sol·licituds i les condicions per a la tramitació dels recursos alliberats a càrrec del Fons
Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, creat pel Reial Decret Llei 13/2009, de
26 d'octubre.
Considerat l'assignació aprovada per al nostre municipi en el Fons de referència:

Estudiat l’assumpte pel plenari , per unanimitat s’acorda:
1r.- L'acceptació de fons assignat a este municipi d'acord amb el detall ressenyat.
2n.- Obrir els expedients d'actuacions a realitzar a càrrec del mateix (inversions i
gasto social: 10.000,00 euros per programa social d’adquisició de llibres i material
didàctic per als alumnes de CEIP Cervantes d’Alcàntera de Xúquer).
3er.- Facultar a la senyora Alcaldessa per a que en nom i representació de
l’Ajuntament execute reglamentariamente esta aprovació municipal en salvaguarda
dels interessos municipals.

4.- APROVACIÓ, SI CAL, DE PETICIÓ A L’EXCMA. DIPUTACIÓ
PROVINCIAL DE VALENCIA PER A EXECUTAR PLA DE CAMINS
RURALS 2010.
Considerada la convocatòria del Pla Provincial de Camins Rurals per a l'exercici de
2010, i estudiada la mateixa pels membres de la corporació, obert el torn de votació
per la presidència, s’acorda per unanimitat aprovar:

1.- La petició de la inclusió d'Alcàntera de Xúquer en el Pla Provincial de Camins
Rurals per a 2010
2.- La quantitat a invertir en tal pla que es fixa en la suma de dos anualitats, es a
dir, es fixa la petición en 36.000,00 euros per a l'exercici de 2010.
3.- El nomenament de tècnic redactor del projecte d'execució i facultatiu per a la
direcció de l'obra en el tècnic municipal Donato Jiménez Herrero.
4.- Acceptar la gestió i directrius que marca l'Excma. Diputació Provincial de
València, per causa d'este pla provincial, d'acord amb el text de la circular que es
reproduïx a continuació:
Esta Diputació obrirà el procés d'elaboració del Pla de Camins Rurals per a
l'any 2010.

Com a novetat amb respecte d'anteriors convocatòries del Pla de
Camins Rurals s'oferix la possibilitat de sol·licitar obres que absorbisquen
el pressupost de 2 anualitats.

A este efecte, es prega a eixe Ajuntament que, en cas de desitjar la
inclusió d'una obra en el citat Pla, remeta al Servici de Cooperació
Municipal, abans del dia 30 de novembre pròxim la resolució municipal
sol·licitant-la, bastant de moment la denominació completa de l'obra i l'import del
pressupost de licitació en euros. Les sol·licituds es tramitaran utilitzant la
Carpeta Ajuntament.

Si l'obra suposara absorbir el possible pressupost de 2 anys es farà
fer constar expressament en la pròpia Resolució, implicant la seua
acceptació que l'Ajuntament no podrà sol·licitar cap altra obra d'este Pla
l'any 2011.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA. A fi de fer possible l'aplicació de la Llei
d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics (LAESCSP Llei 11/2007 de
22 de juny) en l'àmbit del Servici de Cooperació Municipal s'han adoptat una sèrie
de millores entre les que destaca el desenvolupament d'una nova aplicació
informàtica que permet la captura de dades a través de la pàgina web de la
Diputació, portant l'administració electrònica a l'acció dels Ajuntaments, prèvia
identificació per mitjà de firma digital o usuari i contrasenya. Els Ens locals
comptaran, per descomptat, amb el suficient suport tècnic dels servicis provincials,
per a aconseguir, en definitiva, la desaparició a curt termini del suport paper, amb
la qual cosa, entre tots, contribuirem al desenvolupament d'una moderna
Administració, que permeta aconseguir els postulats de la llei 11/07.
5.- Facultar a la senyora Alcaldessa per a que en nom i representació de
l’Ajuntament execute reglamentariamente esta aprovació municipal en salvaguarda
dels interessos municipals.

5.- APROVACIÓ, SI CAL, DE PETICIÓ A L’EXCMA. DIPUTACIÓ
PROVINCIAL DE VALENCIA PER A EXECUTAR PLA PROVINCIAL
PAP 2010.
Considerada la convocatòria del Pla Provincial d'Actuacions Programades per a
l'exercici de 2010, , i estudiada la mateixa pels membres de la corporació, obert el
torn de votació per la presidència, s’acorda per unanimitat aprovar:
1.- La petició de la inclusió d'Alcàntera de Xúquer en el Pla Provincial
d’Actuacions Programades per a l’exercici de 2010.
2.- La quantitat a invertir en tal pla per 27.777,78 euros, per a l'exercici de 2010.
3.- El nomenament de tècnic redactor del projecte d'execució i facultatiu per a la
direcció de l'obra al tècnic municipal Donato Jiménez Herrero.
4.- Acceptar la gestió i directrius que marca l'Excma. Diputació Provincial de
València, per causa d'este pla provincial, d'acord amb el text de la circular que es
reproduïx a continuació:
Esta Diputació obrirà el procés d'elaboració del Pla d'Actuacions Programades
(PAP) per a l'any 2010.

Donada la novetat d'este Pla (es va posar en marxa el passat exercici) i la
possibilitat de sol·licitar obres que absorbisquen el pressupost de 2 anualitats, 2010 i 2011,
es prega la lectura atenta de les instruccions següents:
1a. PETICIONS. Es formularan per Resolució de l'Alcaldia, indicant el nom de
l'obra (només una) que pretenga incloure l'any 2010 i el pressupost de licitació. Les
sol·licituds es tramitaran utilitzant la Carpeta Ajuntament.
Si l'obra suposara absorbir el possible pressupost de 2 anys es farà fer constar
expressament en la pròpia Resolució, implicant la seua acceptació que l'Ajuntament no
podrà sol·licitar cap altra obra d'este Pla l'any 2011, a este respecte recordem que els
Ajuntaments que en el passat exercici van sol·licitar obres per 3 anys tampoc podran
sol·licitar obres en 2010 ni en 2011.

2a. CANVIS. Excepte suposats excepcionals, degudament motivats, no
s'admetrà cap canvi d'obra.

3a. TERMINI DE PRESENTACIÓ. Es concedix un termini improrrogable, QUE
ACABARÀ EL DIA 30 DE NOVEMBRE DEL 2009, per a la recepció de les peticions
d'inclusió en el PAP.

4a. CLASSES D'OBRES A INCLOURE I PRIORITATS.
Tindran prioritat, en l'orde que s'indica, les següents:
a) Totes les actuacions referents al Cicle Hidràulic: abastiment,
sanejament i depuració d'aigües.
b) Gestió integral dels residus sòlids i industrials.
c) Foment i suport a les iniciatives de desenvolupament local, en especial
la construcció i millores de la urbanització de polígons industrials i recintes firals,
amb l'objectiu de la creació o manteniment de llocs de treball.
d) L'ornament i embelliment dels cascos urbans, així com la creació o dotació
d'infraestructures que fomenten el desenvolupament i progrés de les poblacions, com ara
l'arreglament d'espais urbans en parcs, jardins, fonts i passejos, la reposició de voreres i
l'eliminació de barreres arquitectòniques en les vies o espais públics, així com la renovació
del mobiliari urbà i de les xarxes d'enllumenat públic i qualsevol altres que permeten fer
més humana i més habitable l'existència en l'urbs, fixant a la població i fent l'entorn més
per a futurs veïns.

5a.PREVISIONS

PRESSUPOSTÀRIES.

Les

Entitats

sol·licitants

hauran

d'acomodar les seues peticions a les previsions econòmiques del Pla, en este moment
desconegudes, per la qual cosa hauran d'evitar-se aquelles que es consideren desorbitades
(encara que realment siguen necessàries per al municipi), així com aquelles en què es
preveja per endavant un retard en la contractació per inexistència de terrenys,
autoritzacions administratives, indisponibilitat d'immobles, etc.
En tot cas, si el pressupost de l'obra excedix del que s'aprove en el Pla,
correspondrà a eixa Entitat l'aportació econòmica per tal excés.
Als efectes de valoració de l'import de l'obra, només es tindrà en compte
el pressupost de licitació i no el pressupost per a coneixement de l'Administració. És a
dir, s'han d'excloure els honoraris per redacció del projecte.

6a. PROJECTES. Els projectes a presentar en el seu dia hauran de contindre la
documentació necessària per a procedir a la licitació i execució de l'obra en qüestió, de
conformitat amb el que disposa la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector
Públic.

7a. CARRETERES PROVINCIALS. Haurà de tindre's en compte que si les obres
afecten Carreteres Provincials, serà requisit previ per a la seua contractació que les entitats
locals obtinguen els corresponents permisos de l'Àrea de Carreteres i els remeten al Servici
de Cooperació Municipal.

8a. TRAMITACIÓ TELEMÀTICA. A fi de fer possible l'aplicació de la Llei
d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics (LAECSP Llei 11/2007 de 22 de
juny) en l'àmbit del Servici de Cooperació Municipal (en col·laboració amb el Servici
d'Informàtica) s'han adoptat una sèrie de millores entre les que destaca el desenvolupament
d'una nova aplicació informàtica que permet, entre altres característiques, la tramitació
electrònica dels documents administratius que integren els expedients dels distints plans
desenvolupats en este Servici. Esta aplicació permet la captura de dades a través de la
pàgina web de la Diputació, portant l'administració electrònica a l'acció dels Ajuntaments,
prèvia identificació per mitjà de firma digital o usuari i contrasenya. Els Ens locals
comptaran, per descomptat, amb el suficient suport tècnic dels servicis provincials, per a
aconseguir, en definitiva, la desaparició a curt termini del suport paper, amb la qual cosa,
entre tots, contribuirem al desenvolupament d'una moderna Administració que permeta
aconseguir els postulats de la llei 11/07.

5.- Facultar la senyora Alcaldessa per a que en nom i representació de
l’Ajuntament execute reglamentariamente esta aprovació municipal en salvaguarda
dels interessos municipals.

6.- APROVACIÓ, SI CAL, DE CONVENI AMB LA GENERALITAT
VALENCIANA EN MATÈRIA D’EMERGÈNCIES.
La Conselleria de Governació ha remés a este Ajuntament el document del conveni
tipus per a, si és el cas, ser aprovat i subscrit per esta administració local, d'acord
amb el text que es reproduïx a continuació:

Considerat pels membres de la corporació que és de màxim interés per al nostre
municipi la signatura del referit conveni amb la Conselleria de Governació es pel
que , obert el torn de votació, s’acorda aprovar per unanimitat, que en nom i
representació d’este Ajuntament la senyora Alcaldessa signe el Conveni del Pla
d’Emergències Municipals front a inundacions, en salvaguarda dels interessos
municipals.

7.- APROVACIÓ, SI CAL, DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ ESPECIAL
DE COMPTES.
- Aprovació, si cal, de dictàmen al VOLUM ORDENANCES FISCALS 2010.
La comissió especial de comptes municipal ha dictaminat favorablement les
següents modificacions en el volum d’ordenances fiscals municipals per al proper
exercici de 2010:
−

Augment amb efectes d'1 de gener del 2010, d'un 1,5% a aplicar
exclusivament en la regulació de les quotes de totes les ordenances fiscals
que formen el volum complet d'Ordenances Fiscals Municipals.
g) L'augment anterior compta amb les següents excepcions:
L'impost de construccions, instal·lacions i obres, passa a reduir-se, a un
tipus per a càlcul de la quota del 2%
La taxa per guals es liquidarà per a les autoritzacions domiciliàries en una
quota fixa de 30 euros.
La taxa per guals per a activitats industrials, comercials i anàlogues, es
liquidarà per una quota fixa de 50 euros.
La taxa per expedició de documents inclourà el servici de fax des de les
dependències municipals, a raó d'una quota de 0,50 euros per pàgina
remesa.
El tipus d'Impost sobre Béns Immobles (IBI) tant d'urbana com de rústica
no patix cap variació per a l'exercici de 2010.

La comissió especial de comptes municipal ha dictaminat favorablement les
següents creacions de noves ordenances en el volum d’ordenances fiscals
municipals per al proper exercici de 2010:
- Identificació de l’ordenança: Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació
de servicis urbanístics.
Obert el torn de votació del dictàmen s’obté el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 6 PSOE.
VOTS EN CONTRA: 1 PP.
ABSTENCIONS 0.
D’acord amb el resultat de la votació el plenari acorda aprovar els ditàmens de
comissió especial de comptes i queden provisionalment aprovades tant les
modificacions del volum d’ordenances fiscals com la creació de l’ Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per prestació de servicis urbanístics.
Així, la senyora Alcaldessa deurà lliurar del Butlletí Oficial de la Provincia de
Valencia els següents anuncis:
Als efectes de l'Art. 17 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, es fa públic que el Ple de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer, en
sessió ordinària celebrada el 12 de novembre del 2009, va acordar l'aprovació
provisional de la modificació del Volum d’Ordenances Fiscals Municipals que es
forma per impostos, taxes i preus públics d’aplicació en este municipi, amb le
següent contingut:

−

Augment amb efectes d'1 de gener del 2010, d'un 1,5% a aplicar
exclusivament en la regulació de les quotes de totes les ordenances fiscals
que formen el volum complet d'Ordenances Fiscals Municipals.
i) L'augment anterior compta amb les següents excepcions:
L'impost de construccions, instal·lacions i obres, passa a reduir-se, a un
tipus per a càlcul de la quota del 2%
La taxa per guals es liquidarà per a les autoritzacions domiciliàries en una
quota fixa de 30 euros.
La taxa per guals per a activitats industrials, comercials i anàlogues, es
liquidarà per una quota fixa de 50 euros.
La taxa per expedició de documents inclourà el servici de fax des de les
dependències municipals, a raó d'una quota de 0,50 euros per pàgina
remesa.
El tipus d'Impost sobre Béns Immobles (IBI) tant d'urbana com de rústica
no patix cap variació per a l'exercici de 2010.

De conformitat amb el que disposa l'Art. 17.1 de la Llei 39/88, reguladora de les
Hisendes Locals, tal acord, amb tots els seus antecedents romandrà exposat al
públic per un període de trenta dies en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament
d'Alcántera de Xúquer, comptats a partir del següent al de la publicació del present
anunci en el Butlletí Oficial de València, durant tal termini podran els interessats
examinar l'expedient i presentar les reclamacions i suggeriments que estimen
oportunes En el cas que no es presente reclamació al referit acord s'entendrà
definitivament aprovat.

Als efectes de l'Art. 17 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, es fa públic que el Ple de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer, en
sessió ordinària celebrada el 12 de novembre del 2009, va acordar l'aprovació
provisional de la creació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de
servicis urbanístics.
De conformitat amb el que disposa l'Art. 17.1 de la Llei 39/88, reguladora de les
Hisendes Locals, tal acord, amb tots els seus antecedents romandrà exposat al
públic per un període de trenta dies en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament
d'Alcántera de Xúquer, comptats a partir del següent al de la publicació del present
anunci en el Butlletí Oficial de València, durant tal termini podran els interessats
examinar l'expedient i presentar les reclamacions i suggeriments que estimen
oportunes En el cas que no es presente reclamació al referit acord s'entendrà
definitivament aprovat.

- Donar compte del dictàmen al Compte General 2008.

Havent-se informat el compte general de 2008 per comissió especial de comptes, la
senyora Alcaldessa en nom i representació del municipi deurà publicar al BOP de
Valencia el següent anunci:
En la Intervenció d'esta Corporació, i als efectes de l'article 212 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, es troba de manifest el compte general del pressupost de 2008 per al seu examen i
formulació, per escrit, dels inconvenients, reclamacions o observacions que procedisquen.
Per a la impugnació del compte s'observarà:
a)Termini d'exposició i admissió de reclamacions: quinze dies i huit més a partir del
següent a la data de publicació d'este anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
València.
b)Objecte: presentació de reclamacions, inconvenients o observacions, si és el cas.
c)Oficina
de
presentació:
Registre
General
Municipal.
d)Òrgan davant el qual es reclama: Ple de la Corporació.

8.- ALTRES ASSUMPTES QUE, PER URGÈNCIA, PODEN PORTAR A
ACORD PLENARI.
No hi han assumptes que per urgència porten a acord plenari.

9.- APROVACIÓ,
PROPOSICIONS.

SI

CAL,

DE

MOCIONS,

* Mocions presentades pel grup municipal socialista:

PROPOSTES

I

Estudiada la moció pel ple municipal, s’aprova la mateixa per unanimitat dels
membres de la corporación municipal i es faculta a la senyora Alcaldessa per a que
en nom i representació de l’Ajuntament execute reglamentariamente esta aprovació
municipal en salvaguarda dels interessos municipals.

Estudiada la moció pel ple municipal, s’aprova la mateixa per unanimitat dels
membres de la corporación municipal i es faculta a la senyora Alcaldessa per a que
en nom i representació de l’Ajuntament execute reglamentariamente esta aprovació
municipal en salvaguarda dels interessos municipals.

* Moció presentada pel grup municipal popular:
Donada la presentació en la mateixa sessió, s’obri votació per l’Alcaldia per a
l’aprovació del seu tractament per urgència, aprovant-se la mateixa i donant-se
lectura per la presidència de la moció següent:

Considerada la moció pel plenari i expressat pel 1er Tinent d’Alcalde Vicente Igual
Gurrea i per la senyora Alcaldessa que l’assumpte tractat en la mateixa ja ha estat

gestionat amb informe tècnic i notificació als interessats per part de l’Ajuntament;
el plenari per majoria de 6 vots a favor del grup municipal socialista aprova que és
un assumpte que no té necessitat de ser acordat per la via de moció municipal.
La senyora regidora Àngela Estarelles Pascual demana que conste en acta la seua
posició contraria al fet d’haver donat lectura de la moció que s’ha tractat en este
moment.
10.- PRECS I PREGUNTES.
La senyora Alcaldessa obri el torn de precs i preguntes, formulant-se les següents:
- Pregunta formulada pel senyor regidor del grup municipal popular José Luis
Casanova Carbonell:
* Respecte a l’actuació municipal el dia de fortes plutjes i la permanència dels
funcionaris de la policia local en situació d’emergència per assistir a la població.
La senyora Alcaldessa contesta que des de l’inici de les plutjes, fins que protecció
civil va enviar a l’equip de PAVASAL i es va quedar l’equip de mantenimen , el
policia va estar de servici fins les 22:00 hores. Quan el policia de servici s’en va
anar ja estava tot controlat. Si no havera arrivat la brigada de manteniment, s’hauria
quedat.

La senyora Alcaldessa dona la paraula al públic assistent que comenta amb el
plenari assumptes d’interés general.

No tractan-se més assumptes la presidència declara finalitzada la sessió, sent les
21:05 hores del dia 12 de novembre del 2009, de la qual cosa, com a secretària
municipal, done fe.
Vist-i-plau,
L’Alcaldessa-Presidenta

La secretària municipal

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAÒRDINARIA DE PLE MUNICIPAL DE
DATA 29 DE DESEMBRE DEL 2009. (esborrany)

ASSISTENTS

En el Saló de Sessions de
l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer
Sra. Teresa Nieves Perucho Blasco (PSPV-PSOE) (València), a les 20:45 hores del dia 29 de
desembre del 2009, es reuneix el Ple
REGIDORES I REGIDORS
Municipal en sessió extraordinària, prèvia
Sr. Vicente Igual Gurrea (PSPV-PSOE)
la seua convocatòria amb notificación de
Sra. Eva Peris Lluch (PSPV-PSOE)
l’ordre del dia.

ALCALDESSA-PRESIDENTA

Sra. Marta Expósito Andrés (PSPV-PSOE)
Sr. Ramón Peris Guijarro (PSPV-PSOE)
Sra. Àngela Estarelles Pascual (PSPV-PSOE)

Tot presidint la Sra. Alcaldessa Na
Teresa Nieves Perucho Blasco i amb
l’assistència de la secretària municipal.

Sr. José Luis Casanova Carbonell (PP)
Sr. Gaspar Linares Lluch (PP)
SECRETÀRIA
Sra. Mª Teresa Soler Tarazona
NO ASSISTENTS
Sra. Ana Pilar Bolinches Sanchis (PP)

La senyora Alcaldessa-Presidenta ordena l’inici de la sessió i es tracten amb el
següent resultat els punts de
l’ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ, SI CAL, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 12 DE
NOVEMBRE DEL 2009.
L’esborrany de l’acta ha estat repartit juntament a la convocatòria de la sessió. El
senyor Regidor José Luis Casanova Carbonell demana conste en el punt 9 de
l’esborrany el següent: “la proposta es va votar a favor en la condició de que el
partit socialista ja estava portant-ho endavant”. Passada la proposta de rectificació
de redacció de l’acta no s’aprova per 6 vots en contra del grup municipal socialista.
Queda aprovada l’acta de la sessió i autoritzada la seua transcripció al Llibre
Oficial tant en format paper com en suport magnètic.
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
DICTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ.
Es dona compte al plenari de la relació de resolucions dictades per l’Alcaldia des
de la darrera sessió, quedant assabentat el plenari.

173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
186 bis
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

17-11-09
18-11-09
18-11-09
20-11-09
20-11-09
20-11-09
20-11-09
20-11-09
25-11-09
27-11-09
27-11-09
27-11-09
30-11-09
30-11-09
4-12-09
7-12-09
11-12-09
15-12-09
15-12-09
15-12-09
15-12-09
16-12-09
22-12-09
22-12-09
23-12-09
28-12-09
29-12-09

Aprovant les ajudes socials per informe 2/27/2009.
Relació nòmines laborals
Fraccionament Gustavo Benavent
Ocupació via pública juny
Ocupació via pública juliol
Ocupació via pública agost
Ocupació via pública setembre
Ocupació via pública octubre
Liquidació plusvàlues
Nòmines novembre
Certificacions d'obra
Acceptació material rebut centre cultural
Liquidació plusvàlues
Ref. IMELSA, Liquidació obra
Ref. C/. Alberto Pons, clàusules, anunci contractació, …
Liquidació TOVM
Prórroga indemnitzacions plutja 2007.
Relació número 25 de pagament factures
Devolució garanties a Vicente Mompó Aledo i Mª Amparo Benavent
Relació número 26 de pagament factures
Relació nòmines extra desembre 2009
Liquidació de pluvàlues
Convocant ple extraordinari 29/12/2009 20:30 hores
Convocant comissió Especial Comptes 29/12/2009, 20:00 h.
Liquidació de pluvàlues
Acceptació romanents PPOS 2009, i adjudicació.
Adjudicació provisional obra PIP 2009 C/Alberto Pons

3.- APROVAR, SI CAL, DICTÀMEN DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
EXERCICI DEL 2010.
La comissió especial de comptes de l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer ha
dictaminat favorablement el Volum de Pressupost Municipal per a 2010, presentat
per l’Alcaldia, elevant-se el mateix al plenari.
La senyora Alcaldessa – Presidenta obri torn de votació del dictàmen de comissió,
amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 6 (PSPV-PSOE)
VOTS EN CONTRA: 2 (PP)
ABSTENCIONS: 0
Així, el plenari ACORDA : queda aprovat inicialment el pressupost municipal, la
seua plantilla pressupostària i bases d’execució, junt els annexos per a l’exercici
econòmic de l’any 2010.
La senyora Alcaldessa deurà remetre a publicació anunci reglamentari del present
acord.

Taules Resum del Pressupost 2010

4.- APROVAR, SI CAL, CONVENI ECOVIDRE.
Vista la proposta de l'Alcaldia per a RENOVACIÓ DE L'ADHESIÓ AL CONVENI MARC
FIRMAT ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE MEDI
AMBIENT, AIGUA, URBANISME I VIVENDA I L'ENTITAT ECOVIDRIO, DE DATA 19 DE
FEBRER DEL 2009 , que es motiva en els extrems següents:

Vist el Conveni Marco subscrit el 19 de febrer del 2009 entre la Generalitat, a
través de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda i l'Entitat
Ecovidrio (DOCV núm. 5993 de 15/04/09) pel qual es regula la gestió del
contenidor verd (arreplega selectiva de vidre).
Vist el que disposa l'article 9 de la Llei 11/1997, d'Envasos i Residus d'Envasos,
segons el qual la participació de les Entitats Locals en els sistemes integrats de
gestió de residus d'envasos i envasos usats es portarà a efecte per mitjà de la firma
de convenis de col·laboració entre estes i l'entitat a què se li assigne la gestió del
sistema.
Considerant que el Conveni Marco citat anteriorment ve a regular la participació de les Entitats Locals en el sistema integrat
autoritzat a ECOVIDRIO.

Considerant que el nou conveni ve a substituir a l'anterior subscrit en data 20 de
desembre del 2004 entre les mateixes parts, a què este ajuntament es troba adherit
per mitjà de Protocol d'Adhesió firmat en el seu dia a tals efectes.
Considerant que a la renovació de l'adhesió pot atorgar-se-li eficàcia retroactiva, de
conformitat amb l'article 57.3 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Comú, atés que reunix tots els
requisits establits en tal precepte:
− Manté i actualitza la vigència del protocol d'adhesió que ja es va
formalitzar per este Ajuntament amb l'anterior conveni 2004-2008,
conveni que esdevé sense efecte per la seua substitució pel Conveni
2009-2013.
−

Manté la incorporació del municipi en el sistema integrat de gestió de
residus d'envasos de vidre, el que suposa un evident benefici per a
l'ajuntament i els seus ciutadans i, en definitiva, per al medi ambient.

−

Este acord no lesiona drets o interessos legítims d'altres persones.

El Ple de la Corporació , en consideració al seu interés, per unanimitat,
ACORDA:
Primer. Acceptar la totalitat de les condicions reflectides en el Conveni Marco
subscrit entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Vivenda i l'Entitat Ecovidrio, de data 19 de febrer del 2009 (DOCV
núm. 5993, de 15-04-2009).
Segon. Atorgar eficàcia retroactiva al present acord de renovació de l'adhesió al
Conveni Marco 2009-2013, els efectes del qual es produiran des de la data
d'entrada en vigor de l'expressat Conveni Marco.
Tercer. Autoritzar el president/a de la Corporació per a la firma de tots els
documents siguen necessaris que per a la formalització de l'adhesió al meritat
Conveni Marco.

Quart. Remetre en triple versió exemplar certificat del present acord a la
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda de la Generalitat,
perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns.

5.- APROVAR, SI CAL, INTEGRACIÓ EN CENTRAL DE COMPRES DE
LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA.

Es tracta d’aprovar la integración, si cal, de l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer
per a que es puguen adquirir béns des de la Central de Compres de la Diputació
Provincial de Valencia.
Estudiat l’assumpte el Ple de la Corporació, en consideració al seu interés, per
unanimitat,
ACORDA:
Primer. Acceptar la totalitat de les condicions reflectides en el Conveni per a
integració de l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer en la xarxa de la Central de
Compres de l’Excma. Diputació Provincial de Valencia.
Segon. Atorgar eficàcia inmediata al present acord de l'adhesió a la Central de
Compres Provincial.
Tercer. Autoritzar la presidenta de la Corporació per a la firma de tots els
documents siguen necessaris que per a la formalització de l'adhesió a l’esmentada
Central de Compres provincial, en salvaguarda dels interessos municipals.
Quart. Remetre certificat del present acord a l’Excma. Diputació de València
perquè en prengua coneixement i efectes oportuns.

6.- APROVAR, SI CAL, INTEGRACIÓ EN EL FONS VALENCIÀ PER LA
SOLIDARITAT.
Es tracta d’aprovar que l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer, s’integre en la xarxa
del Fons Valencià per a la Solidaritat.
El Fons Valencià per la Solidaritat és l’Associació, sense ànim de lucre, amb àmbit
de treball a tota la Comunitat Valenciana, dels municipis que volen treballar
conjunta i coordinadament la cooperació municipal al desenvolupament.
Cada soci determina el caràcter de la relació que vol mantenir amb el Fons
Valencià, en funció de la pròpia activitat en cooperació internacional que ja s’estiga
duguent a terme i la voluntat de continuar-la treballant amb les ONGD locals.
El plenari fa estudi de la següent documentació que forma part del guió de la
sessió:
Projectes Cooperació
El Fons Valencià per la Solidaritat vol ser un instrument al servici de tots els seus
socis que afavorisca i possibilite:

Coordinació d'accions entre tots els socis.
Sumar d'esforços tècnics i econòmics per a l'execució conjunta d'accions en la
cooperació municipal.
Participació en uns mateixos objectius i criteris a l'hora de la selecció dels projectes
que s’assumeixen des de l'associació.
Assegurar uns criteris tècnics que asseguren als socis la correcta execució i
seguiment tècnic i econòmic dels projectes i accions.
El Fons Valencià, manté una convocatòria oberta per a la presentació de projectes
de cooperació amb l'objecte de col•laborar en el desenvolupament dels pobles i
comunitats empobrides del Sud.
Els projectes que es presenten al llarg de l'any natural seran valorats per l'equip
tècnic per a poder proposar a l'Assemblea General la seua aprovació i finançament
en funció del pressupost de l'any següent.
Des de l'any 2006 estem realitzant estudis i prospeccions per a iniciar accions de
cooperació des del codesenvolupament des de l'àmbit local, que puguen servir com
a instrument facilitador que puga contribuir a dinamitzar la participació dels nous
residents, tractant de vincular esta població immigrant en el país de destí amb les
seues comunitats en origen, podent-se convertir així esta població en vectors de
desenvolupament, que puguen contribuir a la millora de les condicions de vida dels
ciutadans en els països d'origen, comptant amb la necessària participació i
compromís dels governs locals, tant en l'origen com en el destí.
Presentació de projectes.
Criteris de selecció.
Aprovació de projectes.
Seguiment, justificació i avaluació dels projectes.
Projectes de cooperació 2009.

Presentació de projectes.
Els projectes que assumirà el Fons Valencià per la Solidaritat són:
Projectes propis presentats per l'equip tècnic.
Projectes presentats pels Ajuntaments socis, amb un compromís per part d'estos de
finançament total o parcial del projecte.
Presentats per les associacions ONGD valencianes.
Presentats per les associacions de base o institucions de govern local de països del
Sud.
Les associacions que opten al finançament dels seus projectes, han d'estar
legalment constituïdes i tindre una experiència mínima de 2 anys de treball en el
camp de la cooperació al desenvolupament. Respecte a les associacions ONGD
valencianes es valorarà que els seus ingressos propis suposen major percentatge
global que els provinents d'administracions públiques i que siguen membres de la
Coordinadora Valenciana d'ONGD.
Cada associació pot presentar els projectes que estime convenient, en el format que
considere oportú, en suport imprés i informàtic (respecte a la descripció del

projecte), sent suficient en un primer moment l'única presentació del projecte, junt
amb la certificació pròpia del balanç d'ingressos i despeses de l'any anterior.
D'acord amb els principis del Fons, les propostes s'han de referir a projectes de
desenvolupament descentralitzat i sostenible, preferentment de caràcter
municipalista, directament amb Ajuntaments del Sud o amb contraparts
responsables en el país destinatari; dirigits al món indígena i que treballen el suport
de les llengües autòctones; de suport als col·lectius més desfavorits; que
acompanyen processos de participació ciutadana, apoderament, estructuració
social; que recolzen propostes educatives dirigides al món rural; excloent-ne ajudes
humanitàries d'emergència i activitats que directa i exclusivament pretenguen la
promoció d'una opció política, religiosa o sindical concreta.
S’estableix com a àrea geogràfica prioritària els països més empobrits, segons els
índexs publicats pel PNUD, atenent les àrees d'Amèrica Central, del Sud, Àfrica i
Àsia, per este orde, sense descartar qualsevol altra proposta, en àrees geogràfiques
diferents, que pels seus objectius i qualitat de la proposta puga ser considerada.

Criteris de selecció.

Els criteris a considerar en l'avaluació tècnica, prèvia a la proposta informada dels
projectes a l'Assemblea General per a la seua possible aprovació, pel que fa al
contingut del projecte es valorarà si promou un desenvolupament de les comunitats
beneficiàries de forma permanent; si atén les poblacions més desfavorides i en les
seues necessitats més fonamentals; el grau de descentralització de la contrapart i la
implicació de la població afectada; la sostenibilitat; la sustentabilitat; la viabilitat
tècnica, financera i organitzativa; que siga el més integral possible; que s'ajuste a
les necessitats la zona i a la peculiaritat cultural de la comunitat; la seua possible
incidència en la promoció de valors democràtics i de gènere; si aprofita i/o té
possibilitats de generar altres sinergies positives.
Respecte de la seua formulació, la fonamentació de la necessitat del projecte; la
relació entre necessitats / objectius / costos / mitjans; la justificació i adequació del
pressupost global i de l'import que se sol·licita; la claredat i coherència interna en
el plantejament d'objectius, metodologia que s'ha de seguir i avaluació que es
proposa; l'aportació de documentació complementària que avale el projecte, les
seues possibilitats efectives de realització, de seguiment i de justificació.
Respecte de l'associació que proposa el projecte, la seua capacitat per a gestionar
eficientment el projecte que presenta; la seua implicació com a agent dinamitzador
en la sensibilització de la nostra societat o la societat d'origen (percentatge de
recursos propis, participació en la Coordinadora d'ONGD de la Comunitat
Valenciana, promoció i col·laboració en activitats de sensibilització...); la
convergència d'objectius amb els principis i objectius del Fons; la valoració de la
contrapart del Sud.
Aprovació de projectes.

En el cas d'aprovar-se la proposta, l'associació es compromet a aportar la memòria
anual de les seues activitats, certificat de la Coordinadora d'ONGd - C.V. que
acredite la seua condició de membre de la mateixa i credencial de la persona que,
en representació de l'ONGD, està autoritzada per a subscriure el conveni
corresponent, acceptant les seues condicions. Així mateix es compromet a facilitar
les activitats informatives i de sensibilització a nivell municipal necessàries per als
socis del Fons.
La relació de projectes que es finançaren cada any es donarà a conèixer després de
l'Assemblea General Ordinària que se celebrarà en el primer semestre de l'any i es
comunicarà formalment als sol·licitants l'aprovació o no de les seues propostes,
així com la quantia de l'aportació de finançament si és el cas. L'aportació anual de
cada soci es relacionarà amb un projecte concret. Segons la disponibilitat de
recursos econòmics es remetrà l'oportú conveni a l'associació corresponent en què
s'acordaren les condicions de pagament, de presentació de memòries i de
justificació. Este calendari s'ha de tindre present en allò que puga condicionar la
realització dels projectes a l'hora de presentar la seua sol·licitud.
Els projectes poden aprovar-se per al seu finançament total o parcial en funció dels
fons disponibles i dels criteris fixats per l'Assemblea. Les associacions pel seu
costat poden buscar cofinançament per als projectes presentats sense més restricció
que fer-ho constar expressament en la seua proposta. Si finalment l'associació
sol·licitant obtinguera finançament per al seu projecte de distintes fonts oficials i la
suma d'estes superara l'import del projecte, el Fons minorarà la quantitat acordada
d'acord amb açò en el percentatge que corresponga.
El Fons assumirà un màxim del 5% de despeses imputables al capítol de costos
indirectes. En cas que es contracte personal, els salaris subvencionables hauran de
ser semblants als corresponents al lloc d'execució del projecte.
Es consideraren preferentment aquells projectes que, a més d'ajustar-se a les
característiques que es desprenen de les consideracions anteriors, no prevegen una
execució superior a un any; en el cas de projectes que per la seua envergadura o
característiques superen els dos, és preferible desglossar-los per fases i presentarlos com a continuació en exercicis següents.
Els projectes seran aprovats per la Junta Executiva i ratificats per l'Assemblea
General Ordinària. Tots Els socis tenen informació sobre el contingut de cada
projecte.
Seguiment, justificació i avaluació dels projectes.
Des del Fons Valencià tractem de fer un seguiment directe dels projectes, amb
visites i avaluacions sobre el terreny de la consecució dels objectius. En estes
visites poden a més incloure's i concertar-se amb els municipis socis visites
específiques per a fer el seguiment de projectes aprovats des de les convocatòries
locals.

L'aportació de cada soci es relacionarà amb almenys un projecte concret del qual
rebran informació del seguiment i de la justificació narrativa final.
Les justificacions narratives i econòmiques parcials, si és necessari, i finals de cada
projecte són supervisades des de l'oficina tècnica, enviant informació a cada soci de
la valoració i avaluació de resultats del projecte amb què es va relacionar la seua
aportació. Tota la documentació queda en l'oficina preparada per a l'auditoria
econòmica externa anual, i a disposició de qualsevol soci que vullga consultar-la.
Projectes de Sensibilització.
Encara que l'objectiu fonamental del Fons és la cooperació al desenvolupament,
considerem que la sensibilització és molt important, tant a l'hora de crear
consciència ciutadana de la responsabilitat i la importància d'una dedicació
municipal, com a l'hora d'informar de quines són les activitats en què cada soci
participa amb el Fons anualment.
Projectes i activitats:
Municipis Solidaris
Ser dona en el Sud
Exposicions
Activitats anb ONGD
Municipis Solidaris
Programa de sensibilització dirigit als municipis valencians, en el qual col•laboren
la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, les Diputacions de València,
Alacant i Castelló i la Generalitat Valenciana, i que té com a objectius: crear
consciència en l'àmbit municipal sobre la necessitat de la cooperació al
desenvolupament; proporcionar recursos des del Fons Valencià per a facilitar totes
les tasques relacionades amb la cooperació internacional; proporcionar recursos per
a treballar la sensibilització des dels municipis, per a la societat en general, per a
les escoles, per als consells de cooperació...
Subir

Ser dona en el Sud
Amb motiu de la celebració del 8 de març, Dia Mundial de la Dona Treballadora,
des del Fons Valencià posem en marxa anualment la campanya “Ser dona al Sud”.
Esta campanya té com a objectiu la difusió entre els municipis socis de la realitat
de la dona al Sud i està formada per un conjunt d’activitats que tracten d’acostar a
la societat valenciana la realitat de la dona en els països en vies de
desenvolupament.
En les edicions passades hem comptat amb el testimoni d’una treballadora de la
zona franca de San Pedro Macorís (República Dominicana) i d’una religiosa que
treballa amb els col•lectius d‘immigrants dels bateys dominicans; en la segona
edició de la campanya va participar una líder indígena de la població de Nabón
(Equador); en la tercera edició vam comptar com a convidada a Nery Díaz,
regidora de l’Ajuntament de Santa Tecla (El Salvador) i membre de la Junta

Directiva de la Asociación Nacional de Regidoras, Sindicas y Alcaldesas
Salvadoreñas (ANDRYSAS), que ens va donar a conèixer la participació de les
dones en l’àmbit municipal i el treball que realitzen en l’elaboració i el
desplegament de les polítiques de gènere; i l’any passat vam conèixer, a través dels
testimonis de Guadalupe Hernández i Luis Sereno, representants de la ONGD
Uárhi, el treball de les dones p’uerhépechas de la regió de Michoacán (Mèxic) a les
seues comunitats, així com els projectes impulsats des de Uárhi per transformar la
dura realitat que viuen les dones d’esta zona.
En l’edició de 2009 els testimonis participants en la campanya “Ser dona al Sud “,
han estat Maria Segundo Onco i Ángela Sánchez Arambisa, membres i
representants de la Asociación de Arte y Cultura Guaraní Ñandereko Ñomai. Esta
és una organització no governamental de Bolívia, que desenvolupa el seu treball a
la Capitania de Santa Cruz, i amb la qual el Fons Valencià per la Solidaritat
col•labora i finança un projecte de revalorització i difusió de la cultura, art i
artesania guaraní
La campanya va estar en marxa del 2 al 18 de març i 26 municipis de la Comunitat
Valenciana van participar en alguna de les activitats dissenyades: conferències,
trobades amb associacions de dones, entrevistes amb mitjans de comunicació...
Les poblacions que han participat en la campanya han estat: Alfafara, Benissa,
Beneixama, Montaverner, Picassent, La Llosa de Ranes, Pedreguer, Pego, Elx,
Biar, Estivella, Coves de Vinromà, Altea, Parcent, Els Poblets, Alaquàs, Algemesí,
Castelló de la Ribera, Gandia, Atzeneta d’Albaida, Albaida, Ontinyent, Bocairent,
Alcàsser, Otos i Corbera.

Exposiciones
Els socis del Fons Valencià poden utilitzar gratuïtament les exposicions de l’entitat,
amb l'única limitació de la coordinació de les dates. La inauguració d'una exposició
és un bon moment per a oferir una xarrada a càrrec de personal tècnic del Fons i
presentar el projecte amb què es relaciona l'aportació anual del soci.
Exposicions a disposició dels socis:
El Fons Valencià per la Solidaritat, el municipalisme valencià solidari amb els
pobles del Sud.
L'objectiu de l'exposició és presentar el Fons Valencià per la Solidaritat i respondre
a les preguntes més habituals que es puguen fer els veïns dels municipis socis sobre
l’entitat: objectius, organització, funcionament, ajuntaments i entitats sòcies, línies
de treball: projectes de cooperació, sensibilització i emergència, Confederació de
Fons de Cooperació i Solidaritat....
L'exposició està formada per 10 panells impresos sobre lona i en color, amb unes
dimensions de 2 m (altura) x 80 cm (ample) cadascun.
Els panells no necessiten de cap infraestructura per sostrindre’s, cada panell té unes
patetes amb les quals es recolza a terra. Recomanem la seua instal•lació en un espai

de trànsit de gent, com per exemple el vestíbul o zona d’entrada de la Casa de la
Cultura, Ajuntament, Centre de Salut...
S’ha dissenyat un cartell anunciador de l’exposició del qual enviarem als socis la
quantitat que necessiten per tal de difondre l’activitat a nivell local.
També s’ha editat un fullet desplegable sobre l’exposició, amb els mateixos
continguts que apareixen als panells, del qual enviarem als socis la quantitat que
necessiten per ajudar en la difusió de l’exposició en el municipi.
Pannell núm. 0: Pannell de benvinguda (on figura el títol de l’exposició).
Pannell núm. 1: Què és el Fons Valencià per la Solidaritat?
Pannell núm. 2: Objectius del Fons Valencià.
Pannell núm. 3: Socis del Fons Valencià per la Solidaritat.
Pannell núm. 4: Com s’organitza i funciona el Fons Valencià?
Pannell núm. 5: Línies de treball: Projectes de cooperació al desenvolupament.
Pannell núm. 6: Línies de treball: Projectes de sensibilització.
Pannell núm. 7: Confederació de Fons de Cooperació i de Solidaritat.
Pannell núm. 8: El teu ajuntament guanya amb el Fons Valencià.
Pannell núm. 9: Resum projectes de cooperació 1993-2006.
Mini exposicions projectes de cooperació
Exposicions de xicotet format sobre diferents projectes de cooperació finançats pel
Fons Valencià. L'objectiu d'estes mini exposicions és donar a conéixer els projectes
de cooperació entre els municipis socis.
Característiques:
Cada mini exposició consta de 3 panells. El primer presenta i explica que és el
Fons Valencià i dóna informació sobre l'adhesió de l'ajuntament soci al Fons. Els
altres 2 panells expliquen el projecte de cooperació al qual l'ajuntament soci ha
relacionat la seua aportació econòmica.
Mesures de cada panell: 2 m d'altura x 0,80 cm d'ample.
Els panells no necessiten de cap infraestructura per sostrindre’s, cada panell té unes
patetes amb les quals es recolza a terra. Recomanem la seua instal•lació en un espai
de trànsit de gent, com per exemple el vestíbul o zona d’entrada de la Casa de la
Cultura, Ajuntament, Centre de Salut...
Cada exposició compta amb un díptic explicatiu de suport, amb els mateixos
continguts que els panells de l'exposició. Els socis podran disposar dels díptics que
necessiten per a realitzar la campanya de sensibilització en el seu municipi.
Llistat de mini exposicions sobre projectes:
· Impletantació de la Llei de la Carrera Administrativa Municipal en El Salvador.
· Pau i participació des del poder local a Guatemala.
· Cooperativa Municipal de vivendes a Tisma.

· Saber per a servir (Sàhara Occidental).
· Construcció d'un centre d'acollida i de formació d'immigrants en la República
Dominicana.
· Diploma en participació política, gestió i desenvolupament en l'àmbit local en
Equador.
· Implentació d'estratègies per a la gestió integral dels recursos hídrics de la Conca
del riu Jubones.
· Enfortiment de la Mancomunitat de Municipis de los Nonualcos
Conéixer el Sàhara
El seu objectiu és difondre la història, art, costums, gents, orígens, territori i cultura
del Sàhara Occidental. També s'arreplega la realitat dels campaments de refugiats
saharauís de Tindouf (Algèria).
El material són 44 panells de 48,5 x 76 cm.
Exposició editada per la Universitat de Girona amb la col•laboració de la RASD.
Com a activitats complementàries es pot comptar amb la projecció del documental
titulat Hijos de la arena, que narra la vida en els camps de refugiats (20 minuts); o
amb la projecció de la pel•lícula Lalia, sobre la realitat social i política del Sàhara
Occidental (14 minuts); i amb una xarrada a càrrec dels estudiants saharauís del
programa de cooperació Saber per a servir que coordina el Fons.

Actividades con ONGD
Amb les ONGD concertem activitats (exposicions, conferències, ...) sobre alguna
campanya en marxa o tema que ho requerisca. La proposta es posa a disposició dels
socis perquè responga l'ajuntament que li interesse.
Projectes Emergències i Humanitaris
Les situacions d’emergència les treballem principalment des del Comité
d’Emergència de la Comunitat Valenciana.
En el moment en què s’acorda una actuació, des del Fons passem la informació a
tots els socis. Les aportacions extraordinàries que arriben són relacionades amb un
projecte concret al qual li donem el mateix tractament que a un projecte de
cooperació a tots els efectes: informació als socis, signatura de conveni, seguiment,
informes parcials i finals narratius i econòmics...
Comité d’Emergència
Són membres del Comité d’Emergència i Ajuda Humanitària de la Comunitat
Valenciana: Generalitat Valenciana, Federació Valenciana de Municipis i
Províncies, Diputació de Castelló, Diputació de València, Diputació d’Alacant,
Ajuntament de València, Ajuntament de Castelló de la Plana, Diputació d’Alacant,
Ajuntament d’Elx, Ajuntament de Santa Pola, Bancaixa, Caixa Rural, CAM i Fons
Valencià per la Solidaritat.

Projecte d'Emergencia a El Salvador novembre 2009
http://www.fonsvalencia.org/

Considerats els Estatuts de l’organització, l’Ajuntament en Ple ACORDA per
unanimitat:

7.- DONAR COMPTE I RAÓ DE GESTIÓ DE P.I.P. 2009 –GENERALITAT
VALENCIANA
El plenari estudia l’estat dels projectes aprovats a esta entitat local en el marc del
pla PIP de la Generalitat Valenciana. La senyora Alcaldessa explica al Ple que en
reunió convocada per la representación autonòmica s’ha demanat que els projectes
encara no adjudicats o executats durant el present exercici de 2009, es prorroguen
per al proper any pressupostàri de 2009. Cadascú dels projectes corresponents al
nostre municipi a dia de hui ens mostren el següent estat de gestió, quedant el ple
assabentat.

8.- APROVAR, SI CAL, ACCEPTACIÓ DE REMANENTS DE PLANS
PROVINCIALS 2009.
Es presenta a ratificació, si cal la resolució, presentada per la Sra. Alcaldessa al
Diputat Delegat de Cooperació de l’Excma. Diputació Provincial de Valencia, amb
motiu de l’aprovació provincial al nostre municipi d’un remanent de 20.000,00
euros en Plan Provincial d’Obres i Servicis de 2009. La resolució municipal que
diu literalment el que consta tot seguit, es ratifida pel plenari:
“R.A. 197/2009
SOBRE ROMANENTS DEL P.P.O.S. 2009
ACORD D’ADJUDICACIÓ I ALTRES

Sra. Teresa Nieves Perucho Blasco, ALCALDESSA-PRESIDENTA DE
l'AJUNTAMENT d'ALCÀNTERA DE XÚQUER (VALÈNCIA),
En exercici de les facultats pròpies d'esta Alcaldia i en nom i representació d'este
Ajuntament, estudiats els següents ANTECEDENTS,

Atés que la Diputació de València ha notificat a este Ajuntament acord de la sessió
celebrada per Ple provincial de data 18 de novembre passat, amb entrada municipal
número 2288 de 2 de desembre/2009, pel qual s'inclou en el Pla Addicional al Pla
Provincial d'Obres i Servicis de 2009 l'obra següent:
NÚM. d'obra: 1028.
Denominació obra: Condicionament centre social del poliesportiu municipal
d'Alcàntera de Xúquer.
Pressupost: 20.000,00 euros.
Aportació Provincial: 17.000,00 euros.
Aportació Municipal: 3.000,00 euros.
Encarregat el treball tècnic de redacció del projecte bàsic i d'execució a l'Arquitecte
Tècnic D. Donato Jiménez Herrero, per a realització de l'obra de Condicionament
centre social del poliesportiu municipal, que ha sigut presentat a esta Alcaldia.
Entenent que l'obra aprovada i tècnicament projectada és d'absoluta necessitat per a
gestió de servicis bàsics municipal de competència d'este Ajuntament de la meua
presidència.
Vist la resta d'antecedents, estudis i gestions realitzats per esta entitat local respecte
d'això d'este assumpte,

RESOLC
Respecte de la delegació per a contractar:
1.- Acceptar la delegació en este Municipi per a contractar l'obra mencionada
anteriorment, i continguda en la Directriu II.3 dels aprovades pel Ple de la Corporació
Provincial en data 24 de novembre de 1993.
Respecte del compliment de Directrius:
2.- Comprometre's a l'exacte compliment dels Directrius que es mencionen, en el
procés d'execució dels obres, en concret:

a) Col·locació en el lloc de l'obra del corresponent Cartell informatiu Valencià
b) Presentar en format CD el projecte bàsic i d'execució de l'obra Condicionament
centre social del poliesportiu municipal, la redacció del qual queda aprovada a un
sol efecte per esta mateixa resolució com a document tècnic de gestió en l'execució
de les obres municipals referenciades.
c)Compromís d'Aportació Econòmica per part de l'Ajuntament, que sobre el total
del pressupost de la mateixa, de 20.000,00 euros, es xifra en 3.000,00 euros.
d) Acceptar la delegació en este Municipi per a contractar l'obra mencionada anteriorment,
i continguda en la Directriu II.3 dels aprovades pel Ple de la Corporació Provincial en data
24 de novembre de 1993.

e) Declarar expressament que este Ajuntament compta per a la reglamentària
execució de les obres que existix: Disponibilitat d'aigües i Disponibilitat de
terrenys.
f) Remetre d'acord amb el model 3A adjudicació per contracte, renunciant a
l'execució de l'obra per administració, per no ser operativa a este ajuntament la dita
forma de realització de la mateixa.

g) Comprometre's a l'exacte compliment dels Directrius que es mencionen, en el procés
d'execució dels obres, fixades per l'Excma. Diputació de València, a més de totes les que
s'apliquen reglamentariamente i en salvaguarda dels interessos públics municipals.

Respecte de l’adjudicació de les obres per contracte menor:
3.- Per este mateix acord s'aprova l'execució de l'obra "Condicionament centre
social del poliesportiu municipal", per un import total de 20.000,00 euros per
l'empresa HOBRESCON S.L., proveïda de CIF B96006424 (expedient de
contractació d'obra - modalitat: contracte menor).

Disposició final
4.- Comprometre's a l'exacte compliment dels Directrius, en el procés d'execució dels
obres, fixades per l'Excma. Diputació de València, a més de totes les que s'apliquen
reglamentària i en salvaguarda dels interessos públics municipals.
Lliure la present en Alcàntera de Xúquer, a 28 de desembre del 2009. Donaré compte al
plenari municipal en la propera sessió que es celebre.

Publique's, notifique's, certifique's Teresa Nieves Perucho Blasco, Alcaldessa”

9.- APROVAR, SI CAL, QUANTITAT DEFINITIVA PER A INVERSIONS
EN FONS ESTATAL OCUPACIÓ I SOSTENIBILITAT LOCAL.
El ple estudia l’estat de la presentació del programa social aprovat i presentat en el
marc del Fons Estatat d’ocupació i sostenibilitat local, d’acord amb el següent
detall:
ADQUISICIÓN POR GASTO CORRIENTE DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y
DIDÁCTICO PARA ALUMNOS DEL CEIP CERVANTES DE ALCÀNTERA DE
XÚQUER

Gasto social máximo
asignado al municipio

31,327.00 €

Gasto social disponible

21,322.00 €

DATOS AL ALTA DE ACTUACION

Nº expediente :

300028

Estado actual :

PENDIENTE SSCC VALIDADO

DATOS AL ALTA DE ACTUACION

Tipología de
actuaciones :

EDUCATIVOS

Subtipología de
actuaciones :

GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS

Presupuesto previsto
(sin impuestos) :

8,625.00 €

Tipo Impositivo :

16%

Presupuesto previsto
(con impuestos) :

10,005.00 €

Nº beneficiarios :

120

Fecha de alta
actuacion :

09 / 12 / 2009

Fecha prevista de
inicio de ejecución :

01 / 09 /
2010

Fecha prevista de fin de
ejecución :

17 / 10 / 2010

Contenido :

OBJETO: PROGRAMA DE GASTO SOCIAL, CONSISTENTE EN LA
ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Bandeja de entrada de los proyectos del ayuntamiento de
Alcàntera de Xúquer
FILTRO

Todos los proyectos

RESUMEN

RESUMEN

Número de proyectos

0

Inversión máxima asignada al
municipio

156,323.00
€

Inversión
disponible

146,318.00
€

Es tracta de o bé d'aprovar el total de l'ajuda concedida per a ajudes socials
o sumar el restant al fons per a inversió.
En tot cas, cal tindre en compte que les obres han d'anar acompanyades de
projecte que ha de ser aprovat per a enviar a la plataforma del Ministeri de Política
Territorial – com a màxim- fins el 4 de febrer pròxim.
Considerat tot el anterior, el ple ACORDA per unanimitat que es sume la xifra
per gasto social disponible de 21.322,00 euros, a la quantitat aprovada per
inversió,
10.- ALTRES ASSUMPTES QUE PER URGÈNCIA PUGUEN PORTAR A
ACORD.
En esta sessió extraòrdinaria no hi ha cap assumpte aprovat per urgència.
11.- MOCIONS, PROPOSTES I PROPOSICIONS.
En esta sessió extraòrdinaria no es tracta cap moció, proposta ni proposició.
12.- PRECS I PREGUNTES.
La senyora Alcaldessa en esta darrera sessió anual obri un torn de precs i
preguntes, amb el següent resultat:
* Preguntes presentades pel senyor Regidor Gaspar Lluch Linares:
- Sobre la construcció al municipi d’una pista de pàdel, donada la demanda social.
La senyora Alcaldessa i la senyora Regidora d’Urbanisme Eva Peris Lluch
expliquen que cal tenir el lloc adequat en quant a superfície reglamentària i situació
en zona dotacional, pel que en aquest moment no es podria portar endavant dita
infraestructura esportiva.
- Sobre el cobrament dels deudors a la caixa municipal. Per secretaria –
intervenció es dona compte que després del cobrament en voluntària, es cobra pel
Servei de Recaptació Provincial els deutes en executiva, fins, si cal, portar al
procediment d’embargament als que no fan efectives les seues obligacions
tributàries. Respecte dels deutes d’altres entitats supramunicipal, es fa reclamació
formal per escrit per a la seua reclamació, havent-se efectuat reclamacions tant a
l’administracio autonómica, a la central i a la provincial per ajudes pendents de
cobro, durant l’exercici de 2009.

-Sobre manteniment del projecte de construcció de carrer de la pilota. Per la
presidència es contesta que efectivament es una obra consignada al pressupost del
2010 i que es finança amb aportació d’1/3 de la seua quantia per l’ajuntament, la
Generalitat Valenciana i la Diputació de Valencia en el marc del programa PIP. El
terreny deu esser adquirit per l’Ajuntament, si no per acord de venda i preu, pel
procediment reglamentari d’expropiació.
- Sobre les tasques previstes per l’acord municipal de sensibilització amb els
accidents de tràfic. Per la presidència s’explica que es vol començar per fer una
actuación municipal amb la gent més jove –xiquets i xiquetes del nostre poble- amb
la col·laboració dels funcionaris municipals Agents de la Policia Local.
- Sobre la conveniència de instal·lar senyals i pintades a la via d’obligació de
STOP als punts més crítics del casc urbà. La senyora Alcaldessa arreplegar la
sugerència i manifesta que la comparteix, donat que , especialmente els que no
conèixen el nostre poble, no respeten les senyals de STOP, especialment quan es
dirigiexen cap a l’Avinguda.
La senyora Alcaldessa-Presidenta manifesta el seu desig a tota la corporació
municipal de felicitat per a l'any que ve 2010.
La Presdència del plenari clou la sessió, sent les 21:30 hores del dia 29 de
desembre del 2009, de la qual cosa, com a secretària municipal, done fe.
Vist-i-plau, l’Alcaldessa-Presidenta

La Secretària - Interventora

