ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL, del dia 25 de maig
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
JOSE LUIS CASANOVA CARBONELL, PP (*)
GASPAR LINARES LLUCH,PP
SECRETÀRIA
M TERESA SOLER I TARAZONA

En el Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Alcalcàntera de Xúquer, a les 20:00 hores de la
data 25 de maig 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 16 DE MARÇ DEL 2010.
Junt a la convocatòria de la sessió ha estat repartit l’esborrany de l’acta de ple
celebrat el dia 16 de març del 2010, quedant aprovat el text de la mateixa pel
vot unánim favorable dels membres de la corporació que han assistit al
plenari.

SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA.
La senyora Alcaldessa dona compte dels assumptes de la seua gestió al plenari:
- Sobre l’adjudicació de la gestió del bar de la piscina municipal per a la
temporada estiuenca.
* En este moment s’incorpora a la sessió el senyor Regidor José Luis Casanova Carbonell.
- Sobre l’horari oficial de la piscina municipal per el present periode des del 12
de juny del 2010 fins l’11 de setembre del 2010.
- Sobre l’adjudicació del servei obligatori de socorrisme per la temporada d’ús
públic de la piscina municipal.
- Sobre la publicació de les llistes del Servef, que han estat exposades
públicament abans de l’acte de la baremació dels aspirants a lloc de treball per
programes d’ocupació 2010.
* En este moment s’incorpora a la sessió la senyora Regidora Àngela Estarelles Pascual.
- Sobre la incorporació del personal de neteja d’acord amb l’antiguetat de la
llista del Servef.
- Sobre la conformitat provincial respecte de l’execució del PPOS 2009.
- Sobre l’execució de l’obra del pla PIP al carrer Alberto Pons, a falta de les
millores.
- Sobre l’encarrec del projecte d’execució a Donato Jiménez Herrero, per a
portar endavant a l’edifici de l’Ajuntament les obres d’accesibilitat.
- Sobre la convocatòria ja feta a les empreses per a realitzar l’obra de reforma
de l’antic escorxador per a centre cultural.
- Sobre aprovació de subvenció tant per a l’execució d’obres de remodelació
de la Casa de la Cultura i de la Casa de la Música.
- Sobre el procés de selecció per causa de la convocatòria de 2010 de “La
Dipu Te Beca”, en la que 9 becaris s’integraran en les diferents àrees
municipals.
TERCER.- ACORD, QUE PROCEDISCA, SOBRE PETICIÓ DE
REMANENTS DE PLANS PROVINCIALS 2010:
El ple aprova per unanimitat que es deuen fer les peticions reglamentàries a la
Diputació de Valencia de quantitat i actuació d’obres per remanents
corresponents al present exercici.
*Annexar Documentació. Expedient: CMPLAN/2010/PAP/2
* Annexar Documentació. Expedient: CMPLAN/2010/PPOS/2
* Annexar Documentació. Expedient: CMPLAN/2010/PCR/2

El senyor Regidor José Luis Casanova, fa referència a l’estat de la zona urbana
coneguda popularment com “de la barraca”, entenent el plenari que el titular
propietari de l’indret deu enllestir-lo, quedant encarregada la senyora
Alcaldessa de fer-li el corresponent requeriment.
QUART.- ACORD, QUE PROCEDISCA, SOBRE L’ APROVACIÓ

DEL PLA PROVINCIAL DE CAMINS RURALS (DOS
ANUALITATS) A EXECUTAR A ALCÀNTERA DE XÚQUER.

El plenari atés que la Diputació Provincial de València ha aprovat el següent
pla de camins rurals, d’acord amb este detall:
PCR - 2010

Nº
Obra

Denominació

Import
Import
Import
Total
concedit concedit
concedit
concedit
Diputació
Estat
Ajuntament
30.000,00 0,00
0,00
30.000,00

Totals (1 Obres) >
CAMINOS RURALES DE
14
30.000,00
ALCÀNTERA DE
XÚQUER (2 anys)

0,00

0,00

30.000,00

El ple accepta per unanimitat l’import concedit per la Diputació, i faculta a la
senyora Alcaldessa per a l’exercici de les accions que pertoquen a l’efecte de
portar a bon fi el present programa, en salvaguarda dels interessos municipals.

QUINT.- ACORD, QUE PROCEDISCA, PEL CONVENI AMB LA
GENERALITAT VALENCIANA: CONVENI DE BONES
PRÀCTIQUES
Es tracta, si cal, d'aprovació plenària per acord i certificar el resultat a la
Conselleria de Solidaritat i Ciutadania de la Generalitat Valenciana, als efects
de signar el Conveni de Bones Pràctiques.
La carta de bones pràctiques és la que es reprodueix tot seguit i s’estudia pels
membres de la corporació municipal:

Feta la reflexió respecte de la importància d’este document, el plenari aprova
per unanimitat que este Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer, signe amb el
representant autonòmic la Carta de Bones Pràctiques, i faculta a la senyora
Alcaldessa per a l’exercici de les accions que pertoquen a l’efecte de portar a
bon fi el present programa en salvaguarda dels interessos municipals.
SEXT.- ACORD, QUE PROCEDISCA, RESPECTE DE LA REVISIÓ
LA QUOTA DE L’ ANY 2010 PER TAXA DE RECOLLIDA DE FEM.
La presidència exposa al plenari que es tracta de, si fa el cas, obrir expediente
de tresoreria a fi de fer una revisió de la quota per taxa de recollida del fem
per aquest mateix any 2010 donat que :
1.- El Consorci Ribera i Valldigna, amb el servei de recaptación provincial,
liquidaran des del proper 1 de juny la taxa per tractament de residus urbans i
gestió en ecoparcs (TTRU). Per a Alcàntera de Xúquer les dades resultants del
padró és de 35.395,81 euros. Això és, en este exercici l’Ajuntament ja no deurà

abonar de la caixa municipal gasto per tractament, donat que cada vivenda o
activitat serà subjecte directe de la taxa per dit servei.
2.- L’empresa adjudicatària del servei de recollida de fem cobra mensualment ,
salvada la revisió de l’IVA que pertoque, 3.058,27 euros i en este exercici el
padró municipal per taxa de recollida de fem s’ha carregat per a cobro per
delegació al Servei Provincial de Recaptació, per import de 49.258,83.
Així, considera la Alcaldia que a la vista del resultat de la recaptació de la taxa
MUNICIPAL, si fora superior a la despesa de l’AJUNTAMENT pel servei de
RECOLLIDA del fem, s’haurà de procedir a la devolució que pertoque als
contribuents. Si el resultat de la recaptació és igual o inferior al que resulte del
gasto de RECOLLIDA, no es deu fer cap devolució, pel principi que els
serveis es sostenen per taxa pel cost total que suposa la seua prestació.
Els membres del ple estudien i analitzen este assumpte, i junt a les propostes
de futures millores en la redacció de l’ordenança municipal reguladora, pel que
fa a bonificacions a sectors de la població amb determinades circumstàncies,
s’entén que la caixa municipal deurà articular la fòrmula de devolució als
contribuents del padró municipal d’acord amb la seua definitiva liquidación i a
resultes de la recaptació certificada per la Gestió Tributària Provincial; la
senyora alcaldessa queda facultada per a, en nom de la corporació municipal,
fer totes les gestions que reglametàriament pertoquen en raó d'aquest acord
municipal unànim de devolució de la proporció que calga de la taxa de
recollida de fem del present exercici del 2010, considerats els antecedents
exposats.

SÈPTIM.- ACORD QUE PROCEDISCA, RESPECTE DE
CALENDARI COBRATORI DE TAXES DE FEM I DE GUALS, I
DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA PER A L’
EXERCICI 2011 I POSTERIORS.
Es tracta de comunicar al Servei Provincial de Recaptació el calendari que ,
donades les circumstàncies de la realitat local, s’entén més convenient per a
cobrar les taxes de fem i guals i l’impost de vehicles, i si cal, que es faça un
nou estudi provincial respecte dels periodes cobratoris que estan regulats en la
“Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret
públic de la Diputació de València” i legislació concordant.
Així, els membres de la corporació consideren que la cobrança de la taxa per
recollida del fem es deuria iniciar amb efectes de l'1 de febrer i que l'impost de

bens immobles d'urbana i rústica deuria recaptar-se amb efectes del primer de
novembre.
Per unanimitat, doncs, s'aprova el que es fa constar al paràgraf anterior i la
senyora alcaldessa queda facultada per a, en nom de la corporació municipal,
fer totes les gestions que reglametàriament pertoquen en raó d'aquest acord 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.
En la present sessió, no hi han assumptes fora de l'ordre del dia respecte dels
que calga fer declaració d'urgència per al seu tractament.

SEGON.- DONAR COMPTE DE DECRETS.
El plenari pren coneixement de les resolucions dictades per la senyora
alcaldessa des de la celebració de la darrera sessió ordinària, quedant els
membres de la corporació assabentats de cadascún dels decrets que tot seguit
es relacionen:

RELACIÓ RESOLUCIONS ALCALDIA 2010
Nº ORDRE

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

DATA

CONCEPTE

17-març

Aprovant exempció IVTM, José Ramón Such Caballero

17-març

Aprovant obres menors

17-març

Aprovant obra major

24-març
26-març

Aprovant certificació nº 2 obra Rehabilitació Casa Música - Grup Llar
Aprovant certif. 1 i 2 (final) obra REMANENTS PLANS 2009 - Bar Piscina Hobrescon

26-març

Aprovant certif. 1 i 2 (final) obra PPOS 2009 - Vies - Escaire

26-març

Aprovant certif. 1 i única obra PAU

26-març

Canvi titularitat Bar La Taronja

29-març

Aprovant trieni nº 1 al funcionari interí Isaac El Hawash López

30-març

Aprovant nòmines març 2010

31-març

Aprovant obres menors

61
62
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
90
91
92
93

31-març

Aprovant nòmina personal temporal: Antonio Bataller

01-abr

Aprovant relació 5003/2010 , per 1306,35 euros.

01-abr

Aprovant relació 5004/2010 , per 19,958,00 euros.

08-abr

Devolució IVTM a Ricardo Tudó

08-abr

Liquidació de taxa ocupació via pública

09-abr

Aprovant liquidació de l'endós a CODES per 26,408,75 euros.

09-abr

Devolució IVTM a Cristina Bañón

09-abr

Aprovació certificació única del Pla PIP REF. "Hortet", per 12531,21 euros

15-abr

Devolució IVTM El-Kadouri

15-abr

Aprovant certificació 3 i última per obra Casa de la Música a Grup Llar

19-abr

Devolució taxa RSU a Mª Isabel Lacal Nadal

19-abr

Aprovació programa INEM per a Neteja Barranc

19-abr

Aprovació programa INEM per a Sèquia

19-abr

Aprovació programa INEM per a Cementeri,parcs i jardins

22-abr

Aprovació certificació 1 per PIP en el Carrer Alberto Pons

24-abr

Convocant gestió del bar del poliesportiu-piscina municipal

26-abr

Contractació personal neteja edificis municipals

28-abr

Aprovació de les nómines del mes d'abril

29-abr

Adherint-se al programa "la Dipu te Beca"

29-abr

Nomenant a tècnic per a redacció de projecte de nova activitat per al nou CEIP

29-abr

Liquidació de plusvàlua a Adrián Cucarella

29-abr

Exempció IVMT a Miguel Suñer

5-maig

Aprovant pagament a Donato Jiménez de factures 105,107,108 i 402

5-maig

Aprovant relació de pagament 50007

6-maig

Devolució quota prorrata IVMT 2010 A Fco Javier Benito

6-maig

Aprovant bonificació IBI UR a Fco Javier Benito Prieto

7-maig

Devolució quota prorrata IVMT 2010 a José L. Martínez Pons

7-maig

Aprovant taxes ocupació via pública

11-maig

Aprovant exempció IVTM a Enrique García Mouro

12-maig

Devolució IVTM 2010 Mª Josefa Vizcaino Sanjuan

13-maig

Devolució IVTM 2010 Mª Teresa Valero

13-maig

Adjudicació definitiva contracte menor gestió bar poli-piscina a Juan E. Durá

13-maig

Aprovant pago nòmines laborals temporals per final contractes.

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

14-maig

Contractació encarregat piscina municipal: José A. Tolosa

18-maig

Devolució IVMT a Inmaculada Ferri

19-maig

Devolució IVMT a Miguel Suñer i Ernestina Lluch

19-maig

Liquidació de plusvàlues

19-maig

Aprovant nòmina maig i liquidació per Jubilació el 18.5.10 a Samuel Ramón Perucho

19-maig

Convocant contractació obra Zona Poliesportiu (Pla PIP)

19-maig

Convocant contractació obra antic Escorxador (Pla FEELS)

20-maig

Devolució quota prorratejada IVTM 2010 per baixa definitiva

20-maig

Convocant sessió ple ordinari 25 de maig de 2010 a les 20:00 hores

21-maig

Aprovant cèdula d'habitabilitat a José Miguel Penalva

25-maig

Aprovant ocupació amb taules i cadires a Luz Izquierdo (Bar la Tasca)

25-maig

Aprovant gual a Vicenta Caballero Benavent

TERCER.- PRESENTACIÓ DE MOCIONS, PROPOSICIONS I
PROPOSTES.
En la present sessió, no s'han presentat mocions, proposicions ni propostes.

QUART.- PRECS I PREGUNTES.
No es manifesten preguntes pels membres del plenari.
La senyora alcaldessa prega als membres de la corporació que conste en l'acta
d'esta sessió:
Primer.- L'agraïment de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer pels serveis
prestats durant la seua carrera professional de funcionari agutzir municipal, al
senyor En Samuel Ramon Perucho, desitjant-li la màxima felicitat durant el
seu nou període vital després de la seua recent jubilació.
Segon.- La felicitació a la Societat Artístic Musical d'Alcàntera de Xúquer amb
motiu del seu XXV aniversari, desitjant-li una llarga i fructífera trajectòria.
Tots els membres del plenari es mostren conformes per a que dites
manifestacions consten a l'acta oficial de la present sessió municipal.
La senyora alcaldessa declara finalitzada la sessió de ple ordinari de data 25 de
maig del 2010, a les 20:50 hores, del que com a secretària municipal done fe.
Vist-i-plau, l'Alcaldessa

La secretària- interventora

