ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL, del dia 16 de març
del 2010, CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT D’ALCÀNTERA DE XÚQUER
ASSISTENTS
ALCALDESSA-PRESIDENTA
TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO, PSPV-PSOE
REGIDORES I REGIDORS
VICENTE IGUAL GURREA, PSPV-PSOE
EVA PERIS LLUCH, PSPV-PSOE
MARTA EXPÓSITO ANDRÉS, PSPV-PSOE
ANGELA ESTARELLES PASCUAL PSPV-PSOE
RAMÓN PERIS GUIJARRO, PSPV-PSOE
ANA PILAR BOLINCHES SANCHIS, PP
SECRETÀRIA
M TERESA SOLER I TARAZONA
NO ASSISTENTS
JOSE LUIS CASANOVA CARBONELL, PP
GASPAR LINARES LLUCH,PP
En el Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Alcalcàntera de Xúquer, a les 20:00 hores de la
data 16 de març del 2010, es reuneix el Ple Municipal en sessió ordinària que ha estat
prèviament convocada amb notificació de l’ordre del dia.
És Presidenta de la sessió la Sra. Alcaldessa, Teresa Nieves Perucho Blasco, amb
assistència de la secretària municipal.

La senyora Alcaldessa obri la sessió i es tracten pel plenari els següents
assumptes:

ORDE DEL DIA
PRIMER.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 28
de GENER DEL 2010.
L’esborrany de l’acta ha estat unit a la notificació de la convocatòria de la
present sessió i després de la seua consideració pels membres de la
corporació municipal, s’aprova per unanimitat, autoritzant-se la seua
transcripció al Llibre d’Actes en format paper i magnètic, així com a la seua
publicació a la pàgina web institucional.

SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA.
L’Alcaldia dona compte de les gestions que considera convenient comunicar al
ple executades des de la darrera sessió de les que vol donar relleu a les
següents:
- Comunica el nou horari del personal funcionari de la policia local, assumpte
que es considera pel plenari s’ha de reflexionar en col·laboració dels sindicats,
abans de decretar reglament intern de funcionament.
- Comunica que s’ha fet un estudi del trànsit rodat al cacs urbà d’Alcàntera de
Xúquer, i que en breus dates i prèvia la comunicació a la població, s’aplicarà la
nova xarxa de circulació vial que té un diseny de traçat circular.
- Comunica que ha decidit fer reclamació a la Generalitat Valencia per la
quantitat pendent a favor de la tresoreria municipal per 137.361,44 euros.
- Comunica que ha ordenat al tècnic municipal d’urbanisme i a la policia local
que eleven informe al respecte de com està l’immoble de la granja, a la vista
del qual i considerat el consell de la secretària municipal, el plenari encarrega a
la Sra. Alcaldessa que s’obriga un expedient urbanístic al Banco de Valencia,
actual titular de l’esmentat immoble.
TERCER.- ACORD, QUE PROCEDISCA, SOBRE APROVACIÓ DE CONVENI
AMB LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA PER CAUSA D’ESTALVI EN
ENERGIA ELÈCTRICA.
Considerats el següents antecedents:
- Estudi fet per l’Agència Energètica de la Ribera Alta i la Mancomunitat de la
Ribera Baixa.
- Informe del tècnic municipal, número d’entrada 383/2010, pel que fa a
contractes d’energia elèctrica a nom d’este municipi superiors a 10.000 kw.

Vista la iniciativa proposada per la Mancomunitat de la Ribera Alta i la
Mancomunitat de la Ribera Baixa perquè l’Agència Energètica de la Ribera
(AER) cree el SERVEI PER A LA GESTIÓ I NEGOCIACIÓ CONJUNTA DELS
SUBMINISTRES D’ENERGIA DELS MUNICIPIS.
Atés que l’objectiu d’aquest servei és la negociació i ligitació conjunta dels
subministres d’energia dels municipis de la Ribera (efectuar una oferta,
conjunta dels subministres energètics dels municipis que s’adherisquen,
dirigida a les companyies comercialitzadores).
Atès que amb motiu de la liberalització del mercat elèctric (Llei 54/1997, Ordre
ITC 1857/2008, ITC 3801/2008, ITC 3802/2008, ITC 1659/2009 i ITC
3519/2009 del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç Ordre) a hores d’ara els
ajuntaments han adquirir l’energia elèctrica en alta tensió mitjançant una
comercialitzadora, que podrà ser la empresa que subministre actualment a
l’entitat o qualsevol altra empresa que estiga autoritzada com a tal.

Atès que entre les finalitats de l’Agència Energètic de la Ribera, segons l’article
2 del Estatuts està, entre altres “l’assistència als ajuntaments en matèria
energètica.”
Atès que, segons l’article 15 de la Llei 30/1.992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
és possible, per raons d’eficàcia o quan no es tinguen els mitjans tècnics
adequats, l’encomana de la gestió d’una Administració Pública a altra de la
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis, havent-se de
formalitzar mitjançant l’oportú conveni.
Atès que, aquesta proposta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, la
Mancomunitat de la Ribera Baixa i l’Agència Energètica de la Ribera i la seua
posterior acceptació municipal, cal entendre-la com a conveni entre ambdues
Administracions Públiques, i que amb aquest s’encomana per part de l’
Ajuntament a la Mancomunitat l’activitat de procedir a realitzar les tasques
tècniques i jurídiques de licitació de la contractació administrativa del servei,
amb la finalitat d’aprofitar les economies d’escala que la contractació conjunta
van a donar en la possibilitat d’obtenir la consideració de consumidor qualificat,
i finalment obtenir un millor cost econòmic dels serveis.
Obert el torn de votació per la senyora Alcaldessa, s’aprova per UNANIMITAT
(7 VOTS. 6 del PSPV-PSOE i 1 del PP), els següents acords :
PRIMER.- Encomanar a la Mancomunitat i a l’ Agència Energètica de la Ribera
l’activitat tècnica i jurídica de licitar, en representació de l ’Ajuntament, el seu
subministrament d’energia elèctrica, en qualitat de consumidor qualificat final, a
l’empara d’allò previst en la Llei 54/1997 del Sector Elèctric i les posteriors
ordres que la desenvolupen.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’Agència Energètica de la Ribera per a la
coordinació administrativa de les actuacions.
La senyora Alcaldessa en nom i representació d’esta administració local
executarà este acord plenari d’acord a reglament i en salvaguarda dels
interessos municipals.

QUART.- ACORD, QUE PROCEDISCA, SOBRE APROVACIÓ PROVINCIAL
DEL PPOS 2010 I DEL PCR 2010 A EXECUTAR A ALCÀNTERA DE
XÚQUER.
El plenari estudia el fet de ratificar l’acceptació de les aprovacions de plans
provincials següents:

Obert el torn de votació per l’Alcaldessa, es ratifiquen per UNANIMITAT (7 vots
a favor: 6 del PSPV-PSOE i 1 del PP)
PRIMER.- Pel que fa a les resolucions de l’Alcaldia del 3 de març de 2010, pel
que s’accepten les obres dels plans provincials de PPOS aprovats al nostre
municipi amb referència números 90 i 218 de l’exercici del 2010, així com les
aportacions econòmiques de les administracions provincial i local.
SEGON.- Deixar damunt la mesa l’aprovació, si cal, del PCR (pla camins rurals
2010), a la vista que a aquesta data no ha estat comunicada l’aprovació
provincial.
La senyora Alcaldessa en nom i representació d’esta administració local
executarà este acord plenari d’acord a reglament i en salvaguarda dels
interessos municipals.
QUINT.- ACORD, QUE PROCEDISCA, PER CITACIÓ A L’ACTE DE
RECEPCIÓ DE LES OBRES DEL PAI UE2.
Atés pel plenari que es tracta de fixar calendari i horari per a rebre les obres de
Pai UE2, i , si cal, nomenament de representació municipal, s’acorda per
unanimitat:
- Que l’obra es rebrà en horari de 10:00 a 10:30 entre els propers dies del 24 al
26 de març del 2010, i a la mateixa es citarà a tots els membres de la
corporació municipal.
El model d’acta a utilitzar serà el següent:

La senyora Alcaldessa en nom i representació d’esta administració local
executarà este acord plenari d’acord a reglament i en salvaguarda dels
interessos municipals.

SEXT.- ACORD, QUE PROCEDISCA, PER A NOMENAR MESA DE
CONTRACTACIÓ OBRES MUNICIPALS, SERVEIS I SUMINISTRES PER A
L’ EXERCICI DEL 2010.

Considerat pel plenari la regulació que l’ordenament vigent fa de les Meses de
Contractació:
LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
CAPÍTULO II
Órganos de asistencia
Artículo 295. Mesas de contratación.

1. Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de
Contratación, en los procedimientos abiertos y restringidos y en los procedimientos negociados
con publicidad a que se refiere el artículo 161.1, los órganos de contratación de las
Administraciones Públicas estarán asistidos por una Mesa de contratación, que será el órgano
competente para la valoración de las ofertas. En los procedimientos negociados en que no sea
necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será potestativa para el
órgano de contratación.

2. La Mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen
reglamentariamente, y un Secretario.

3. Los miembros de la Mesa serán nombrados por el órgano de contratación. El Secretario
deberá ser designado entre funcionarios o, en su defecto, otro tipo de personal dependiente del
órgano de contratación, y entre los vocales deberán figurar necesariamente un funcionario de
entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano
de contratación y un interventor, o, a falta de éstos, una persona al servicio del órgano de
contratación que tenga atribuidas las funciones correspondientes a su asesoramiento jurídico, y
otra que tenga atribuidas las relativas a su control económico-presupuestario.

Personal Auxiliar de la Mesa de Contractació desenvolupa les funcions
següents:
a. Administració del Registre Municipal de Licitadors.
b. Administració del Registre d'entrada i eixida de la Mesa de Contractació
de l'Ajuntament

c. Recepció, ompliment i devolució d'expedients procedents de tots els
Servicis o Organismes municipals que precisen de les actuacions de la
Mesa.
d. Elaboració de convocatòries, notificacions, citacions i actes de les
sessions de la Mesa.
e. Certificacions dels dictàmens, propostes i resolucions emesos per la
Mesa.
f. Recepció de pliques per a licitacions públiques, inscripció en el Llibre
Registre Especial, expedició de rebuts i/o de certificacions acreditatives
de presentació, i entrega de pliques a la Tresoreria Municipal per a la
seua custòdia.
g. Tràmits legals d'esmena de defectes o errors, d'aclariments i de justificació de
baixes temeràries: Requeriments, informació, recepció i compulsa de
documentació, registre i distribució.
h. Petició d'informes tècnics sobre valoració de la solvència dels licitadors,
remissió de les documentacions objecte d'estudi i coordinació de la seua
emissió a temps.
i.

Preparació dels actes d'obertura de pliques per la Mesa, amb els
documents necessaris per a això, així com de les actes d'obertura de
pliques i dels dictàmens que procedisca.

j.

Remissió de les ofertes admeses, petició d'informes tècnics als òrgans
gestors quan procedisca, per a aplicació dels criteris d'adjudicació o
altres extrems que exigisca el procediment.

k. Materialització de la destrucció de pliques ordenada per la Mesa, en els
casos legalment previstos.

- Considerant que la secretària-interventora municipal deurà formar part de la
Mesa de contractació en esta administració com a vocal, sense poder acumular
les funcions de secretaria de Mesa.
- Atés que la secretària – interventora recomana al Plenari que la funcionària
municipal Sra. Pilar Gisbert Botella, siga la secretària d’actes de l’esmentada
Mesa, i que la funcionària municipal Sra. Anna Aliaga Estarelles tinga
continuació en les seues tasques d’administració en les reunions de selecció de
personal convocats pel propi municipi i per programes provincials i autonòmics
(becaris, programes de foment de l’ocupació municipal, autonòmica i local ).

El plenari acorda per UNANIMITAT ( 7 vots a favor: 6 del PSPV-PSOE i 1 del
PP), que la Sra. Pilar Gisbert Botella, siga la secretària d’actes de l’esmentada

Mesa de Contractació Municipal en matèria d’obres, servicis i suministres,
pasant la Sra. M Teresa Soler i Tarazona a ser vocal de la dita Mesa en tant
que funcionària habilitada estatal secretària interventora.
La senyora Alcaldessa en nom i representació d’esta administració local
executarà este acord plenari d’acord a reglament i en salvaguarda dels
interessos municipals.
SÈPTIM.- ACORD QUE PROCEDISCA, PER PETICIONS DE PROGRAMES
D’OCUPACIÓ 2010 A SERVEF.
El plenari estudia la conveniència de ratificar, si cal, les peticions fetes al Servef
per causa de convocatòria de programes d’ocupació 2010, que s’han presentat
en documentació reglamentària que tot seguit es relaciona pel que fa a la
programació de Salari Jove, Ezoint, Epamer i Emcorp

Ateses les peticions, i considerat que el pressupost municipal de 2010 compta
amb consignació suficient per cadascuna d’elles, després d’obrir la Sra.
Alcaldessa el torn de votació, la ratificació de les sol·licituts fetes al Servef es
aprovada per UNANIMITAT del plenari (7 vots a favor: 6 del PSPV-PSOE i 1
del PP).
La senyora Alcaldessa en nom i representació d’esta administració local
executarà este acord plenari d’acord a reglament i en salvaguarda dels
interessos municipals.

PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS
DE GOVERN

PRIMER.- ESPECIAL I PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA DE PUNTS NO
INCLOSOS EN L'ORDE DEL DIA.
No s’inclouen punts que no figuren a l’orde del dia.

SEGON.- DONAR COMPTE DE DECRETS.
El plenari conèix de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de la darrera
sessió:

12

29
gener
29
gener

13

2-feb

Ocupació domini públic local, ENDESA

14

2-feb

Ocupació via pública

15

2-feb

Aprovació relació nòmines mes de gener 2010

16

2-feb

Adjudicació contracte menor obra "Casa de la Música", Grup Llar, S.L.

17

8-feb

Canvi titularitat Bar Xúquer

18

8-feb

Devolució INEM Conveni 2009 (1737,80 €)

19

9-feb

Contractació menor obra mur Camp de Futbol

20

11-feb

Aprovació projectes Programa EMCORP

21

11-feb

Aprovació projectes Programa EZOINT

22

15-feb.

Apertura Activitat Aplesol

23

16-feb

Aprovació certificació única del Pla de Camins Rurals 2009, obra 10, Pavasal,18.000,00 euros

24

16-feb

Aprovació honoraris facultatius corresponents al projecte del Pla de Camins Rurals de 2009 , obra número 10

25

17-feb.

Cèdula Habitabilitat Josefa Lluch Olivares

26

18-feb.

Aprovant nòmina final EMCORP, Mariano Lluch

27

19-feb.

Petició Salari Jove

28

19-feb.

Petició PAMER

29

22-feb.

Aprovant redacció i direcció tècnico obra FEES, Donato Jiménez

30

23-feb.

Designant proveedor programa FEES, Educació - 10.005€, Atalaya

31

23 feb.

M.C. per aprovació FEESL- Inversions; 146.317,96€ - Ing. + G

32

23 feb.

M.C. per aprovació FEESL- Educació; 10.005€ - Ingrés

33

25 feb.

Aprovant certificació nº 1 obra Rehabilitació Casa Música - Grup Llar

34

25 feb.

Aprovant relació nòmines mes de febrer 2010

35

1-març

Aprovant K factures rel. 10/2009, 2/2010

36

2-març

Aprovant subvenció ajudes sense concurrència: Club Frontennis, IES Càrcer, Festa C/. Sant Vicent

37

2- març Ocupació via pública

38

3-març

Acceptació PPOS 2010- aport. Munic: 1094,25 (nínxols)

39

3-març

Acceptació PPOS 2010- deleg. contractar: nínxols 20.790,75€

40

3-març

Acceptació PPOS 2010- aport. Munic: vials 1125,00 €

11

Aprovant exempció IVTM, Ernestina lluch Pascual
Ocupació domini públic local, Cableuropa, SAU

41

3-març

Acceptació PPOS 2010- deleg. contractar: vials 22.500,00€

42

5-març

Aprovant aportació programa Dependència: 620,27 €

43

9-març

Aprovant redacció projecte FEESL 2010 - OBRA AJUNTAMENT

44

9-març

Aprovant projecte FEESL 2010-OBRA LLUM POLIESPORTIU

45

11-març Convocant a sessió ordinària de ple 16.3.10 - 20:00 hores.

46

12-març Aprovant ajuda social individualitzada per 300,00 € (Soro Ortega)

47

16-març Aprovant baixa rebut IVTM Ayad Allali

48

16-març Aprovant projecte FEESL 2010-OBRA ESCORTXADOR

49

16-març Aprovant plec condicions contractació procediment negociat-ESCORTXADOR

TERCER.- PRESENTACIÓ DE MOCIONS, PROPOSICIONS I PROPOSTES.
En esta sessió no es presenten mocions, proposicions i propostes.
QUART.- PRECS I PREGUNTES.
En esta sessió no es formulen precs i preguntes.

No tractan-se més assumptes, la Presidència del Ple Municipal dona per
finalitzada la sessió, a les 21:25 hores de la data 16 de març del 2010, del que
done fe en la meua qualitat de secretària municipal.

Vist-i-plau, l’Alcaldessa
Teresa Nieves Perucho Blasco

La secretària interventora
M Teresa Soler i Tarazona

